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Sammanfattning  

Bostadssituationen för studenter i Sverige har länge varit ett diskuterat ämne. Politiska 
direktiv har införts och föreslagits, då i form av höjt riktvärde för omgivningsbuller, 
subventioner till mindre lägenheter och en kortare överklagandeprocess. Dessa direktiv har 
tagits fram för att bättra på situationen. Med denna bakgrund fanns det behov av att se över 
bostadssituationen för studenter i Halmstad.  

Syftet med denna rapport är att se hur Halmstad kan ta del av de politiska direktiv som 
framkommit samt undersöka vad studenter prioriterar och eftersträvar gällande 
studentbostäder. Rapporten behandlar också vilka de största hindren är för framtida 
studentbostäder i Halmstad. Via intervjustudie med HFAB, Halmstad kommun, 
Hyresgästföreningen, Halmstad studentkår, Studentbostadsföretagen och Willhem samt 
enkätundersökning med studenter har problemområden identifierats. 

Intervjustudien visar att efterfrågan på studentbostäder i Halmstad är stor på hösten samtidigt 
som den är mindre på våren. En möjlighet för att möta denna problematik vore att skapa 
studentlägenheter enbart för förstaårsstudenter där de skriver på ett bindande kontrakt över 
hela första året. Då skapas en trygghet både för studenter och fastighetsföretagen. Det 
framkom också att ett höjt riktvärde för omgivningsbuller skulle öppna upp nya möjligheter 
för bostadsbyggandet. Subventioner som styrmedel fungerar enbart om de blir långsiktiga och 
större ekonomiska fördelar tillämpas.  

Av enkätundersökningen framkom det att de allra flesta studenter vill bo i en tvåa med 10-
månadshyra nära till mataffär, skola och centrum. De önskar också ett ordentligt kök och 
balkong. Det framkom även att majoriteten av studenterna inte anser det vara viktigt att bo 
enbart med studenter vilket skulle öppna upp för nya typer av bostadsområden. Vårt förslag är 
att ge studenter ett separat bostadsbidrag så de har råd att även söka bostad på den privata 
marknaden.  

Avslutningsvis måste det tas i beaktande att studenter inte kan ses som en homogen grupp. 
Därför krävs det en variation av studentbostäder.  
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Abstract  

The student housing situation in Sweden is pressured. The government has made a couple of 
propositions to change this. For example, ambient noise changes for small apartments, 
subsidies for small apartments and shorter appeal processes. With this background we saw a 
need to investigate the student housing situation in Halmstad. 

The objectives are to investigate Halmstads opportunities to use the new propositions and get 
an overview on what the student wants and priorities. We will also look into the biggest 
obstacles for building student housing.  

Interviews show that the pressure on student housing is a major problem on the fall though 
not in the spring. A solution to this would be to offer a contract to first year students on 
apartments which bind them for a year. Changed ambient noise guidelines would open up new 
opportunities but the subsidies would only be beneficial if they would be long-lasting.  

The survey shows that students wants a two roomer with the rent divided on 10 months and 
close to a food store and school, full size kitchen and balcony. Our proposal is to give students 
an economically contribution so they can search on the regular housing market also.   
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Förord 

Detta examensarbete utförs som en avslutande del i vår utbildning till byggingenjör vid 
Högskolan i Halmstad. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits under 
våren 2016.  

Vi vill tacka alla som ställt upp på intervjuer och bidragit med intressant och mycket värdefull 
information. Vi vill också tacka alla studenter som tagit sig tid att svara på vår 
enkätundersökning. Vidare vill vi också rikta ett stort tack till vår handledare på Högskolan i 
Halmstad, Margaretha Borgström som gett oss värdefull vägledning och en spark i rätt 
riktning.  

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för gott samarbete, positiv feedback och många 
glädjefulla timmar tillsammans. 
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 Inledning 1

 Bakgrund 1.1
Boendesituationen för studenter är hårt ansträngd visar en rapport av Sveriges förenade 
studentkårer [SFS], 2015. 28 av 33 universitetsstäder kan inte garantera boende för sina 
studenter inom en månad efter terminstart. Detta kan leda till att antagna studenter väljer att 
hoppa av sin utbildning eller att de inte börjar studera alls. Att kunna ge bostäder till studenter 
på de studieorter där de väljer att studera borde vara och är av största angelägenhet för 
Sverige.  

I flera olika medier framkommer att studenter har svårt att hitta boende till terminstart runt om 
i landet (Svenska Dagbladet 2014; Dagens Nyheter, 2015). Politiska direktiv har införts och 
föreslagits för att förändra detta. Det handlar till exempel om ny bullerförordning, effektivare 
plan- och byggprocess, riktade subventioner och ändring av processen vid överklagande av 
detaljplan (Regeringen, 2015a; Regeringens proposition 2014/15:122). Städer så som 
Stockholm, Göteborg och Lund har hittat alternativa lösningar för att förbättra situationen. 
Där handlar det bland annat om samarbetsprojekt och moduler med tillfälliga bygglov 
(Göteborgs-Posten, 2015).  

Underskottet av studentbostäder kan bero på flera olika saker. Den största orsaken är att det 
finns generellt får få bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden (Boverket, 2015a). Det 
uppges också att det finns för få små lägenheter, de som finns är för dyra för studenter eller 
ligger i områden där studenter inte vill bo. 

Efter tre års studier vid Högskolan i Halmstad har vi upplevt att många studenter klagar och är 
missnöjda med studentbostäderna. Detta väckte ett intresse för oss att undersöka hur 
situationen med studentbostäder är i Halmstad. I Halmstad finns det ingen garanti att som 
student få en bostad till terminstart (SFS, 2015). För att Halmstad ska växa som studentstad 
behövs bostadssituationen för studenter ses över och fler bostäder behöver planeras. 
Undersökningen visar hur Halmstad kommun, bostadsföretag inom kommunen och 
intresseorganisationer, så som Hyresgästföreningen och Studentbostadsföretagen, ser på 
bostadsutvecklingen för studenter. Hur ska framtidens studentbostäder i Halmstad planeras? 
Vad finns för visioner och åsikter för att utveckla Halmstad som studentstad och då ge fler 
studenter ett studentboende? 

När det i framtiden planeras att bygga fler studentbostäder i Halmstad borde också hänsyn till 
studenternas krav och önskemål tas. Detta är en viktig del då studenter har andra 
levnadsvillkor än övriga invånare i samhället. Vad studenter prioriterar ändras kontinuerligt. 
Vi har därför sammanställt och jämfört visioner, tankar och idéer från Halmstad kommun, 
bostadsföretag inom kommunen och intresseorganisationer i Halmstad med studenternas 
åsikter.  
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 Syfte och mål 1.2
Syftet med examensarbetet är att göra en kunskapsöversikt samt kartläggning om 
boendesituationen och bostadsutvecklingen för studenter i Halmstad. Frågor som studerats är: 

• Vilka är de största hindren med att bygga fler studentbostäder i Halmstad? 
• Hur påverkar de nya politiska direktiven så som buller, subventioner och effektivare 

plan- och byggprocess Halmstad som studentstad? 
• Var och hur borde det i framtiden planeras och byggas nya studentbostäder i 

Halmstad? 
• Vad har studenterna själva för krav och önskemål för deras boende? 

Genom intervjuer har vi redovisat och sammanställt olika tankar, åsikter och framtidsvisioner 
för ledande organisationer och instanser i Halmstad. Vi har även jämfört studenternas åsikter 
med resultatet ifrån intervjuerna.    

 Omfattning  1.3
Vi har genomfört denna rapport genom litteraturstudie, intervjustudie och enkätundersökning. 
Litteraturstudien gjordes för att få en bra grund att stå på, få större förståelse för ämnet vilket 
ledde till bra intervjufrågor. Litteraturstudien byggdes på under hela rapportens gång då ämnet 
är aktuellt och ny information kom oss till handa under resans gång.  

Intervjustudien gav oss information och åsikter från ledande instanser för att vi skulle kunna 
skapa oss en bild och en röd tråd av viktiga punkter och åsikter. Vi har också gjort en 
enkätundersökning för att få en tydlig bild av vad studenter prioriterar när det kommer till 
studentboende. Detta har sedan sammanställts och jämförts med varandra för att belysa 
problematik, möjligheter och svårigheter med bostadssituationen för studenter i Halmstad.   

 Begränsningar 1.4
Vi har valt att endast fokusera på studentlägenheter då övriga boendealternativ för studenter 
blev svåra att inkludera. Vi har också valt att enbart undersöka problematiken för studenters 
boendesituation i Halmstad.   
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 Metod 2

 Val av metod 2.1
För att besvara vårt syfte har vi använt oss av kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Huvuddelen av vår studie baseras på intervjuer med Halmstad Kommun, HFAB, 
Studentbostadsföretagen, Hyresgästföreningen, Willhem och Kåren som samtliga sitter på 
kunskap och är involverade inom ämnet. Detta för att kunna skapa en generell bild av 
bostadssituationen för studenter i Halmstad. En kvalitativ intervju passar speciellt bra för att 
ge insikt om informantens egna erfarenheter och tankar (Dalen 2007, 9). Litteraturstudien ger 
en sammanfattning av tidigare studier. Dels från rapporter, branschtidsskrifter och även från 
tidigare examensarbeten. En enkätundersökning för studenter genomfördes efter intervjuerna. 
Det är viktigt att vid en enkätundersökning ha en djup förståelse för ämnet och en klar bild på 
vad man vill få fram. Uppfylls detta är det en bra och praktisk metod (Ekholm & Fransson 
2006, 13). Enkätundersökningen jämfördes med resultatet från intervjuerna.   

 Litteraturstudie 2.2
Litteraturstudien har som mål att ge en överblick av bostadssituationen för studenter idag. Vi 
vill med den skapa en grundläggande bakgrund och ge större förståelse för situationen i 
samtid. För att komma fram till bra frågor, både till intervjuerna och enkäten, behöver vi ha en 
bra grund och inblick inom ämnet. 

Rapporterna vi har använt oss av har varit rikstäckande ifrån berörda organisationer i Sverige. 
Vi har också tagit del av artiklar från lokala och rikstäckande tidningar samt tidigare 
examensarbeten. Databaser vi använt är DIVA, Web of Science, Nationalencyklopedin, 
Artikelsök och ERIC. 

 Intervjustudie 2.3
I intervjustudien har intervjuer av personer med stor kunskap inom ämnet genomförts. 
Individerna vi har intervjuat fick via mail ta del av frågorna en tid innan intervjun. Detta då 
det ledde till mer genomtänkta svar och ett bättre resultat. Intervjuerna genomfördes ansikte 
mot ansikte och frågorna var utformade utifrån vem det var vi intervjuade. 

En fri intervju ger möjlighet att fördjupa sig i områden som verkar intressanta. Svaranden får 
även möjligheten att ge sin egen syn på frågan och situationen. Detta är en viktig typ av fakta 
och kan ge bättre insikt, dock måste det tas i beaktande vid tolkning (Ekholm & Fransson 
2006, 13). Då vi var ute efter svar på mer specifika frågor valde vi att använda oss av semi-
strukturerade intervjuer. Resultaten blev jämförbara och vi kunde använda oss av dessa 
resultat vid enkätundersökningens frågeställningar. Vid en intervjustudie med olika 
organisationer och instanser är det viktigt att vara kritisk mot de resultat som framkommer för 
att på ett objektivt sätt sammanställa det hela.  

Respondenterna valdes utifrån deras funktion på marknaden. De var från företag och 
kommunstyrda aktörer, men även representanter för studenterna. Detta för att fånga upp hur 
olika parter upplever samma situation vilket gav en mer generell bild. 
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Efter att tillåtelse gavs spelades intervjuerna in, då materialet blev lättare att bearbeta och 
eftersom det är viktigt att få med precis vad informanten sade. Detta transkriberades sedan. 

Personlig anknytning till ämnet som studeras kan ge en stor positiv effekt men kan även vara 
hämmande, då det är lätt att bli partisk. Forskare som är väl insatta i ämnet har ett annat 
synsätt på informationen som insamlas. Det leder till att intervjuer och tolkningar påverkas, 
främst positivt men i vissa fall ofördelaktig (Dalen 2007). Vi ser inte att detta var ett problem 
för oss men det är viktigt att ha detta i åtanke, speciellt när vi tolkade och avläste intervjuerna.  

Sammanlagt intervjuades 7 personer vid 6 tillfällen. Alla intervjuerna genomfördes ansikte 
mot ansikte på deras arbetsplats. Intervjuerna är genomförda i mars och april år 2016. 

Följande personer har intervjuats: 

• Sven Olof Nilsson, Planstrateg, Halmstad kommun 
• Max Petersson, Fastighetschef i Halmstad, Willhem AB 
• Jessica Murro, Förvaltare för studentbostäder, HFAB 
• Ulf Nilsson, Chef för affärsutveckling och kommunikation, HFAB 
• Petra Lundh - Enhetschef för kommunikation, bostadspolitik och lokalt 

utvecklingsarbete, Hyresgästföreningen 
• Erica Grimberg, Frontdesk, Halmstad studentkår 
• Martin Johansson, Generalsekreterare Studentbostadsföretagen 
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 Enkätundersökning 2.4
En enkätundersökning genomfördes med studenter för att få fram deras bild av rådande 
situation. Vi ville även få fram vad de har för önskemål och prioriteringar rörande sina 
boende. Vi var tvungna att nå ut till tillräckligt många studerande för att få en generell bild av 
läget. Enkätundersökningen skedde till största delen över nätet och formulerades genom 
datorprogram. För att få in fler svar valde vi även att genomföra undersökningen i 
pappersform som komplement. Detta underlag jämfördes med intervjumaterialet.  

Det var viktigt att formulera frågorna på ett korrekt sätt för att få ett användbart resultat. För 
att komma fram till väsentliga frågor var tvungna att tänka igenom bakgrund och syfte 
noggrant (Ejlertsson 2005, 15). Genom att ta del av tidigare enkätundersökning inom ämnet 
fick vi tidigare beprövade frågor och ett material att jämföra med. Frågorna fick inte vara 
ledande men skulle vara ställda ur ett relevant perspektiv. Svaren ska vara jämförbara med 
resultatet från intervjuerna.
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 Studentbostadens utformning och placering 3

 Utformning 3.1
Studentbostäderna har ändrats genom tiden. Redan på 1950-talet när den högre utbildningen 
växte fram ansågs billiga och bra bostäder som ett viktigt rekryteringsmedel för att locka 
blivande studenter (Boverket, 2012). Under 1960-talet ökade antalet studentbostäder från 
4000 till 38000 (Nationalencyklopedin, u,å.). Flera korridorrum byggdes under 60 och 70-
talet. Dessa byggdes då främst i de traditionella studieorterna som Lund, Uppsala, Göteborg 
och Stockholm. Under denna period byggdes över 70 % av korridorbostäderna. Senare under 
2000-talet byggdes det återigen många studentbostäder. Denna gång var det främst ettor med 
eget kök eller pentry som byggdes. Studentbostäderna byggdes då i de städer som nyligen fått 
högskolor eller universitet (Boverket, 2012). Förändringen från korridorrum till studentettor 
speglar bilden av att det skett förändringar i samhället om hur studenter vill bo och vad som 
prioriteras av bostadsföretagen.  Under senare tid har däremot kollektiva lösningar börjat bli 
mer populära, både från studenter själva och ifrån bostadsföretag (Dalholm Hornyánszky 
2012). 

En studie som utfördes av Studentbostadsföretagen handlar om vad studenterna prioriterar och 
vad som påverkar deras val av studentbostad. Där intervjuades studenter i Lund, Göteborg, 
Stockholm, Falun och Umeå. Det vanligaste skälet som kom fram för att bo i en etta var att de 
inte ville dela kök med andra. Andra vanliga skäl var att studenter helt enkelt ville ha en egen 
bostad där de kunde vara för sig själva. Det kom också fram att närhet till universitet och 
högskola var högprioriterat. Intressant var också att de flesta lagar all mat hemma vilket gör 
att köket blir av stor vikt. Kökets storlek, utformning och inredning spelar roll vid val av 
bostad. I studien kommer det också fram att det finns behov av ett mer varierat utbud av ettor 
och andra lägenheter. Prisklassen borde varieras då studenter har olika ekonomiska 
förutsättningar (Dalholm Hornyánszky 2012). 

Definitionen av vad som räknas som en studentbostad varierar.  Enligt Boverkets byggregler 
[BBR] definieras en studentbostad som: 

“Med studentbostad avses studentlägenheter, korridorsrum och liknande som är avsedda för 
studerande vid universitet eller högskola” (Boverket, 2015a) 

Studentbostadsföretagen definierar en studentbostad så här:  

“En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigad 
eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall upplåtas med hyresrätt och på villkor om 
begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier” 
(Studentbostadsföretagen, 2016) 

BBR förklarar hur en studentbostad ska utformas och vad det finns för möjligheter att 
sammanföra vissa funktioner i gemensamma utrymmen. 

I en studentbostad på högst 35 m² får flera funktioner finnas i ett och samma rum. Daglig 
samvaro, sömn, vila och matlagning kan överlappa varandra och rummet behöver inte vara 
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avskiljbart. Det räcker med ett fönster i varje rum och det ska finnas ett tillgängligt 
hygienrum. I Sverige har vi idag ett tillgänglighetskrav som lyder under FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnersättning. Detta betyder i stort att den byggda miljön 
ska kunna användas av både personer med full rörlighet samt personer som använder rullstol, 
käpp eller rullator. Även nedsatt syn, hörsel eller andra förmågor ska beaktas och tas hänsyn 
till (Boverket, 2015b). Att flera aktiviteter får överlappa varandra innebär i praktiken att en 
bäddsoffa kan användas som säng, soffa, matplats och plats för hemarbete. Bostaden kan helt 
enkelt förminskas utan att förlora lägenhetens funktion. Däremot om arean för samvaro i den 
enskilda lägenheten minskas, detta i jämförelse med en normalnivå enligt svensk standard, 
behöver det finnas ett särskilt utrymme i byggnaden för gemensamt samvaroutrymme. Detta 
ska då kompensera för minskad area i den egna bostaden. Byggreglerna nämner inte hur 
många som får dela utrymmet, hur det ska se ut eller hur stort de ska vara (Boverket, 2012).   

I studentbostäder behöver det inte finnas tillgång till direkt solljus. Däremot ska det finnas 
tillgång till indirekt dagsljus i köket. Det är också krav att det finns en vädringslucka eller 
öppningsbart fönster i köket (Boverket, 2015c). 

I en så kallad korridorbostad där studenter delar utrymmen får daglig samvaro, matlagning, 
måltider och personhygien delas med andra. Endast tre studenter får dela hygienrum och det 
ska finnas på samma plan som de enskilda bostäderna. Tolv studenter i enskilda boenden får 
dela plats för matlagning (Boverket, 2015c). 

 Geografisk placering 3.2
Var i kommunerna det ska placeras studentbostäder är en viktigt fråga. Vilka vi bor med i 
samma bostadsområde och vad som finns i vår närhet påverkar oss på olika sätt. Det har gjorts 
flertalet studier i andra länder som visar att var bostaden är placerad och vilka som bor i ens 
närområde påverkar saker som studieresultat, social utveckling och akademiskt engagemang. 
En studie som utfördes i USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland visar på att 
studentbostaden borde vara utformad med studierna i fokus istället för som nu, en “vanlig” 
bostad. Finns utformning och placering i åtanke med fokus på studieresultat blir utgången 
bättre (Parameswaran och Bowers 2014).   

Det har också gjorts en studie där det undersöktes hur studenter påverkas av att bo på ett 
campus. Om studenter som bor på campusområden utvecklar andra egenskaper och vad som 
är positivt samt negativt med att ha flera studenter på ett och samma ställe. Resultatet blev att 
studenter som bor på ett campusområde får bra sammanhållning och är positivt inställda till 
diverse skolaktiviteter (Ong, Petrova och Spieler 2013). 

När det talas om läget där en studentbostad ska placeras tas både geografisk placering och 
miljö med i beaktning. Det geografiska läget talar om vad som är viktigt att ha i närheten och 
den kringliggande miljön beskriver var bostaden är placerad. I delrapporten “Hur vill 
studenter bo” beskrivs att attraktiva miljöer för många studenter är närhet till grönområden 
och natur samt lugna och tystare områden (Dalholm Hornyánszky 2012).  
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 Studenters ekonomi och påverkan för regionen 4

 Studenternas ekonomi 4.1
Studenter brukar ha en ansträngd ekonomi. Med fullt CSN så får en student ut 9904 kr var 
fjärde vecka vid heltidsstudier (CSN, 2016). Hur mycket ska då läggas på boende? I Halmstad 
betalar majoriteten över 4000 kr per månad för sin studentlägenhet (SFS, 2015). Det innebär 
att runt 40 % av den disponibla inkomsten går till hyra. 

 Ekonomisk påverkan för regionen 4.2
Betydande studentbostadsbrist påverkar möjligheterna för lärosätena att rekrytera. 
Studentbostaden är den boendeform som är anpassad för att finnas ledig vid terminstart och 
den utgör en förutsättning för att börja studera. Ett vanligt resonemang är att studenter enbart 
bidrar med positiva ekonomiska effekter efter själva studietiden, detta med förutsättning att de 
stannar kvar och börjar arbete på studieorten. Studenter brukar rent av räknas som en kostnad 
under studierna. Men studenter bidrar även med positiva ekonomiska effekter på kort sikt. Då 
lärosäten får anslag per elev, studenter konsumerar varor, sysselsättningen ökar, inflyttning i 
studentbostäder sker och förvärvsarbete tillämpas. Detta innebär att studenter bidrar till 
ekonomisk tillväxt redan från första dagen på universitetet. Dessutom ökar regionens 
dragningskraft av att fler personer flyttar dit. All denna ekonomiska aktivitet bidrar också till 
en så kallad spridningseffekt. Denna spridningseffekt skapar en kedja som gör att allt hänger 
ihop. Då studenter konsumerar skapas arbetstillfällen. Möjligheten till arbete kan leda till 
högre disponibel inkomst vilket i sin tur leder till ökad konsumtion. Därför är det då en 
grundförutsättning att ha tillräckligt många studentbostäder så att universitetsstäder kan locka 
till sig blivande studenter och därmed bidra till den regionala ekonomin 
(Studentbostadsföretagen, Stockholms studentbostäder, 2015). 
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 Exempel på lösningar i andra städer 5

 Stockholm 5.1
I Stockholm är bristen på studentbostäder stor. En lösning på detta är att sätta upp tillfälliga 
hyresrätter på så kallade väntande tomter. Det kan vara tomter som väntar på detaljplanering 
eller inte används av andra orsaker. Snabba hus är ett koncept som Svenska Bostäder har 
startat och som nu bygger 280 lägenheter för unga vuxna i Stockholm. Det kommer vara hus 
som byggs av moduler och har ett bygglov på max 15 år. Efter det tillfälliga bygglovet är det 
tänkt att enkelt kunna flytta husen till en ny väntande tomt. Modulerna räknas kunna flyttas ett 
par gånger men har som mål att stå permanent på ett ställe (jagvillhabostad.nu, 2016). 

Det har startats ett projekt år 2013 som är döpt till Sthlm6000+. Detta projekt innebär att det 
ska byggas minst 6000 studentlägenheter i Stockholmsregionen till och med 2017, detta skulle 
vara en ökning med 50 % av beståndet. Kötiden för en studentbostad skulle sänkas från två år 
till att få en bostad någon gång under första terminen. Projektet är genomförbart genom ett 
samarbete mellan kommuner, bostadsbolag, byggbolag, myndigheter, lärosäten, 
näringslivsrepresentanter och studenter. Samarbetet har bidragit till att planprocessen har 
förkortats bland annat genom bättre kommunikation. Det har även märkts att samarbetet 
mellan aktörerna har förbättrats och bidragit till fler studentbostäder. I skrivande stund (5 maj 
-16) har 1584 studentlägenheter blivit inflyttningsklara. 2335 lägenheter har påbörjats och 
2156 lägenheter har blivit antagna i detaljplaner. Sweco är projektledare av initiativet och ser 
ljust på framtiden (sthlm6000, 2016). 

 Göteborg 5.2
På Chalmers i Göteborg byggs just nu ett modulhus med 29 lägenheter där fokus är att forska 
på de boende. Hyresgästerna kommer bestå av antingen studenter eller forskare som kommer 
studeras och utvärderas dygnet runt, bland annat levnadsvanor, luftkvalitén och energi. Miljön 
kommer att vara föränderlig och syftet är att få nya kunskaper inför byggandet av framtidens 
bostäder (HSB, 2016). 

Även i Göteborg har det startats ett samarbetsprojekt för att sätta fart på 
studentbostadsbyggandet. Det går under namnet Gbg4000+ och satsar på att bygga minst 
4000 studentlägenheter i Göteborg fram till 2021. Martin Johansson, generalsekreterare på 
Studentbostadsföretagen, berättar att det har föreslagits en utökning av målet till 7000 
studentbostäder med tidsramen 2026 i Göteborg. Detta är inget som är fastslaget men det lutar 
åt att det blir så. Det är framför allt Akademiska Hus och Studentkåren som är drivande i 
frågan, sedan har dem jobbat för att få med sig bland andra Chalmers, Stiftelsen Göteborgs 
Studentbostäder och Studentbostadsföretagen. 

 Lund 5.3
2013 bestämde sig Lunds universitet, Lunds kommun och Akademiska hus för att i en 
gemensam satsning bygga 1000 nya studentbostäder till 2017. Stor vikt skulle läggas på att 
främja och bevara miljön. Av dem har ca 500 nya studentbostäder upprättats fram till år 2016. 
Fortsatt satsning leder till att drygt 1000 studentboenden ska påbörjas till och med 2019. Här 
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satsas det på långvariga lösningar istället för temporära, så som modulhus (Lunds kommun, 
2016). 
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 Nya politiska direktiv 6

 Direktiv från regeringen 6.1
Ett sätt för att få igång nybyggnationen av studentbostäder är att använda politiska direktiv. 
Att driva igenom nya lagar och ge subventioner för bostäder är en viktig del för 
bostadsutveckling. Därför har det tagits fram flera lagar och direktiv för att styra 
bostadsutvecklingen för studenter. 

2013 gav den dåvarande regeringen i uppdrag till Boverket att se över de regelverk som 
påverkar byggandet av studentbostäder och ungdomsbostäder. Boverket skulle då föreslå 
förändringar av regelverket för att underlätta och stimulera nybyggnationen av dessa bostäder. 
Förslagen de kom fram till skulle ge möjlighet för byggherrar att bygga student och 
ungdomslägenheter på fler platser än tidigare samt till en lägre kostnad. Förslagen handlade i 
huvudsak om att det skulle vara möjligt till en mindre boarea samt att det skulle ge bättre 
förutsättningar att bygga med tidsbegränsat bygglov (Boverket, 2013). Riksdagen sa ja till 
förslagen som trädde i kraft 1 juli 2014. 

2015 kom nya propositioner och direktiv från den nuvarande regeringen som ytterligare skulle 
främja byggandet av studentbostäder. Initiativen från regeringen ska göra det snabbare, 
effektivare och billigare att bygga nya studentbostäder. Dessa initiativ handlade om att 
effektivisera plan- och byggprocessen och en ny bullerförordning. Dessutom ska inte längre 
länsstyrelsen pröva överklaganden om detaljplaner utan det ska gå direkt till mark och 
miljödomstolen. Regeringen gav även Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning hur 
onödiga överklaganden undviks samt gör det lättare att pröva dessa. (Regeringen, 2015a).  

Regeringen har också lagt fram en proposition om investeringar på 3,2 miljarder kronor vilket 
framförallt riktar in sig på mindre lägenheter upp till 35 m². Detta främjar i huvudsak 
uppförandet av studentbostäder. Subventionerna innefattar krav på energieffektivitet, rimliga 
hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt (Regeringen, 2015b). 

Behovet av att ta fram byggbar mark är också något som regeringen ser som en nödvändighet, 
detta på grund av att markbrist är en av de stora faktorerna som försvårar nybyggnation. 
Därför ger de ekonomiskt stöd till marksanering. För att kommunerna ska få ta del av stödet 
måste den sanerade marken senare användas till bostadsbyggande (Regeringen, 2015d).  

 Buller 6.2
Spridning av buller kan ske på olika sätt. Det beror bland annat på omgivning, topografi, 
väder och vind. För att skärma av ljud kan användning av bullerplank och jordvallar utnyttjas. 
Även grönområden så som gräs och skog minskar spridningen av oönskat ljud. Hårda ytor så 
som asfalt, betong och vatten reflekterar ljudet och sprider det. Andra saker som påverkar 
bullernivån är temperatur och luftfuktighet. En kall vintern når till exempel trafikbuller 10 
gånger längre än vad det gör en varm sommar. Bullret inuti en byggnad beror på hur fasaden 
är konstruerad, vilket typ av fönster som finns och om det har använts lätta eller tunga 
material vid uppbyggnad. Utomhus kan ena sidan av huset ta emot mer buller samtidigt som 
den andra är relativ tyst (Trafikverket, 2015). Naturvårdsverkets gjorde en bullerkartläggning 
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2014 som visar att omkring två miljoner personer i Sverige utsätts för trafikbuller med ett 
medelvärde över 55 dBA vid sin bostad (Naturvårdsverket, 2015). 

Buller kan ha stor negativ påverkan på hälsan. Störande ljud ifrån trafik, ventilation, grannar 
och restauranger påverkar negativt på olika sätt. Till exempel kan sömnstörningar uppstå då 
buller gör det svårare att somna. Det påverkar också sömnens djup och dagen efter finns risk 
för upplevd trötthet, nedstämdhet och minskad prestationsförmåga. Buller påverkar också 
inlärningsförmågan. Koncentrationen försämras och en trötthet uppstår. Detta påverkar barn 
mer än vuxna. Buller kan också påverka människors fysiologiska funktioner både tillfälligt 
och permanent. Folkhälsomyndigheten skriver om att studier har visat att långvarig 
exponering av väg- och flygtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Hur människor upplever buller är givetvis olika från person 
till person. Vissa påverkas mer än andra men klart är i alla fall att det är ett utbrett problem.  

Regler och riktvärden för buller finns både i plan- och bygglagen [PBL] och i miljöbalken. 
2015 och 2016 har nya regler trätt i kraft som ska förbättra bullerproblematiken.  

PBL beskriver att byggnadsverk och bebyggelse ska förläggas på mark som är lämpad för 
ändamålet. De ska också ta hänsyn till hälsa och säkerhet samt möjligheterna att förebygga 
bullerstörningar. I PBL står det också att beslut om planbestämmelser som reglerar skydd mot 
bullerstörningar är upp till kommunen att besluta om. Sedan den 2 januari 2015 ska det finnas 
beräknande bullervärden i planbeskrivningen till detaljplanen om det handlar om 
bostadsbyggande. Dessa ljudnivåer gäller omgivningsbuller utomhus (Boverket, 2016). 

Miljöbalken består av sju delar där den första delen innehåller övergripande regler och 
bestämmelser för alla områden där miljöbalken är tillämpbar. Den används på så sätt att 
miljön och människors hälsa skyddas från skador och olägenheter. Buller kan vara en sådan 
olägenhet som miljöbalken beskriver (Boverket, 2016). 

Regler för rätt ljudnivå inomhus beskrivs i BBR avsnitt 7. Oavsett var byggnaden är placerad 
eller vilken ljudnivå det är utomhus måste kraven i BBR klaras. Byggnaden ska också vara 
utformad så att störande ljud begränsas och inte sprids på så sätt att det är en risk för 
människors hälsa (Boverket, 2016). 

För att underlätta byggandet av studentbostäder och bostäder för unga vuxna höjde regeringen 
år 2015 riktvärdet för buller från 55 dBA till 60 dBA. Detta gäller lägenheter upp till 35 m2 
och vid den exponerade sidan ute vid fasaden. 60 dBA är ett medelvärde av bullret under ett 
normalt dygn. Förslaget ska göra så att mindre lägenheter ska kunna byggas på fler ställen där 
regelverket tidigare har satt stopp. Då mindre lägenheter oftast bara har ett fönster blir det 
svårt att bygga dem utemot en trafikerad väg på grund av för höga bullernivåer. Då har det 
tidigare varit enklare att bygga större lägenheter istället. Detta förslag ger kommunerna en 
möjlighet att bygga på fler områden än tidigare. Viktigt att poängtera är dock att ljudnivån 
inomhus har samma krav som tidigare (Regeringen, 2015c). 

I Halmstad utfördes år 2008 - 2009 en kartläggning av de bullernivåer som bostadshus utmed 
de mest trafikerade vägarna i tätorten utsattes för. Där visades att cirka 100 bostäder och 2400 
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invånare var utsatta för bullernivåer över tillåtet riktvärde. Åtgärder så som minskad hastighet 
och bullerplank uppfördes. Samtidigt ska trafiken spridas och cykling främjas (Halmstad 
kommun, u.å.). 

 Subventioner 6.3
Bostadssubventioner förekommer i två olika former: generella och selektiva subventioner. 
Generella subventioner utgår oberoende av hushållets inkomster eller andra personliga 
förhållanden. Selektiva subventioner ges till hushållskategorier som anses ha särskilda behov. 
Detta kan till exempel gälla pensionärer eller studenter (Ne.se, u.å.). 

Staten kan genom statliga lån, bidrag, skatterabatter och kreditgarantier subventionera 
byggandet. Staten kan också stimulera efterfrågan på bostäder genom subventioner, då i form 
av direkta bidrag eller skatterabatter (Boverket, 2007). 

Nationalencyklopedin definierar bostadssubventioner så här: 

“offentligt ekonomiskt stöd till bostadsbyggande och bostadskonsumtion” 

I Sverige har bostadssubventioner använts till och från genom historien. Både generella och 
selektiva subventioner har förekommit i olika former (Ne.se, u.å.). 

Under början av 1990-talet blev dåvarande subventioner selektivt inriktade till studenter, äldre 
och funktionshindrade (Boverket, 2007). 

Från 1997 och framåt är det brist på bostäder i tillväxtregionerna vilket ledde till att 
fastighetspriserna steg. Subventionerna för bostadsbyggande var riktade till studentbostäder 
samt boende för äldre och funktionshindrade. Samtidigt var det bostadsöverskott i stora delar 
av övriga landet. 

Runt millenniumskiftet uppmärksammades återigen bostadsbristen för unga vuxna och 
studenter. Faktorer som höll tillbaka bostadsbyggandet var till exempel bristande konkurrens, 
beskattning av bebyggelse, höga markpriser och långsamma planprocesser.  En utveckling av 
bostadsbeståndet blev återigen en viktig fråga (Boverket, 2007). 

Under 2015 kom ett förslag från nuvarande regering som innebar en satsning på 3,2 miljarder 
kr per år för stimulera byggandet av hyresrätter. Detta stöd kommer vara särskilt högt till 
lägenheter upp till 35 m². Subventionerna ska gå till nybyggnation av hyresrätter och 
studentlägenheter i kommuner med bostadsbrist. 

Men för att få ta del av detta ekonomiska stöd ska särskilda krav följas. Krav så som låg 
energianvändning, rimliga hyror och att lägenheterna ska förmedlas på ett öppet sätt. Detta 
förslag har varit ute på remiss och det slutgiltiga förslaget är inte fastställt (Regeringen, 
2015b). 

Studentbostadsföretagen gjorde år 2015 en undersökning angående vad deras medlemsföretag 
och flertal andra studentbostadsföretag tycker om regeringens förslag till ekonomiskt stöd, se 
figur 3.1 och 3.2. Där kommer det fram att en generell bild är att dem flesta ställer sig positiva 
till subventionerna. Samtidigt så råder det tveksamheter om subventionerna, så som de är 
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utformade, faktiskt kommer leda till fler nybyggnationer än vad som skulle ha gjorts annars 
(Studentbostadsföretagen, 2015b, 5). 

 

Figur 3.1 Resultat från Studentbostadsföretagens enkät om subventioner (Källa: Studentbostadsföretagen, 2015b, 
5). 

 

Figur 3.2 Resultat från Studentbostadsföretagens enkät om subventioner (Källa: Studentbostadsföretagen, 2015b, 
5). 

 Effektivare plan- och byggprocess 6.4
Regeringen har år 2015 lagt ett förslag att ta bort länsstyrelsen som instansnivå när det gäller 
överklaganden av detaljplanen. På så sätt kan byggstart för ett planerat bostadsprojekt börja 
tidigare än vad som nu är fallet. Regeringen har också gett Boverket i uppdrag att skapa en 
vägledning för att slippa onödiga överklaganden. (Regeringen, 2015a). Så som det är idag 
finns det tre instanser nivåer där Länsstyrelsens beslut kan överklagas mark- och 
miljödomstolen och därefter till mark- och miljööverdomstolen (Länsstyrelsen, u.å.). 
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När kommunen ska anta en detaljplan får den överklagas av den som är berörd av planen 
(Länsstyrelsen, u.å.). 
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 Aktuell situation i Halmstad 7

 Rapporter om Halmstad 7.1
År 2015 gick på Högskolan i Halmstad 5011 helårsstudenter (Högskolan i Halmstad, 2015). 
Hyresgästföreningen beskriver i sin rapport från 2014 att Hallands län tycks ha störst problem 
i Sverige när det kommer till bostäder för unga, 20-27 år. Allmännyttiga företag i Sveriges län 
fick besvara frågor angående bostadssituationen för unga i kommunen, hur viktigt det är att 
situationen förändras för kommunens utveckling och hur kapaciteten för att bygga fler 
bostäder är. I Hallands län besvarades frågorna att tillgången är mindre bra, det är viktigt att 
situationen förändras samt att kapaciteten finns för att bygga fler bostäder för unga vuxna. 
Bostadssituationen för unga i Hallands län är hårt ansträngt (Hyresgästföreningen, 2014, 15). 
Då majoriteten av studenterna ingår i denna grupp blir det svårt att hitta andra alternativ än 
studentbostäder.  

Hur bostadssituationen för studenter i Halmstad upplevs beskrivs på olika sätt av olika 
aktörer. På det stora hela är det en stor anstormning vid terminsstart då lägenheterna inte 
räcker till. Detta avtar sedan under våren, då det till och med kan uppkomma vakanser. Detta 
är naturligt för studentbostadsmarknaden och är något förvaltare får räkna med. 

I rapporten studboguiden, som utförs årligen av branschorganisationen 
Studentbostadsföretagen, ges en överblick av den svenska studentbostadsmarknaden ur ett 
helårsperspektiv. Där beskrivs det att Halmstad sett över hela året har en balanserad 
bostadsmarknad för studenter. Det är inför terminsarten högt tryck på studentbostäderna 
samtidigt som det under våren blir tomma bostäder (Studentbostadsföretagen, 2015c). 

Sveriges Förenade Studentkårer [SFS] har gjort en liknande rapport över rådande 
bostadssituation för studenter. Där bedöms studieorterna utifrån SFS egna kriterier som 
handlar om ett tryggt boende samt väntetid. Enligt SFS handlar ett tryggt boende om följande 
kriterier: 

• Studerar man med en studietakt på minst 15 högskolepoäng per termin ska boende 
erbjudas. Vad studenten är folkbokförd ska inte spela någon roll 

• En student ska bli erbjuden ett permanent förstahandskontrakt som gäller under hela 
studieperioden. 

• Boendeformen ska bestå av en hyresrätt i form av korridorrum, studentlägenhet, 
ordinarie hyresrätt eller del i hyresrätt 

• Det erbjudna boendet ska vara beläget inom 30 minuters avstånd från högskolan med 
bra kollektivtrafik. 

• Det ska vara en rimlig hyra i relation till studiemedlet. Enligt SFS är en rimlig hyra 35 
% av studiemedlet. 

• 30 dagar efter att anmälan om studentboende har registrerats ska det gå att tillträda 
bostaden. Alternativt att det erbjuds tillträde till terminstart. 

Halmstad hamnar under kategorin gul vilket SFS beskriver som följande: 
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“En studieort blir GUL om den någon gång under höstterminen kan erbjuda studenter ett 
boende med förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden” 

Det redogörs att många studenter har svårt att hitta bostad i början av terminen men 
situationen lugnar snabbt ner sig. Alla kan räkna med att hitta ett långsiktigt boende en bit in 
på terminen. Det beskrivs också att hyrorna i Halmstad är högre än i jämförbara städer (SFS, 
2015). 

I Halmstads kommuns rapport Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016 - 2030 
beskrivs behov och efterfrågan när det gäller bostadssituationen i Halmstad. Det förklaras att 
studenter ligger i en egen bostadskategori, då de är i akut behov av bostad när de flyttar hit på 
grund av sina studier. Den tidigare bristen på bostäder för studenter som funnits i Halmstad 
har byggts ikapp. Rapporten beskriver att det inte behövs några utpräglade studentbostäder de 
närmaste åren (Halmstad kommun, 2016). 

 Lägenhetsbestånd 7.2
I Halmstad finns det olika alternativ när det kommer till studentbostäder. Både 
korridorbostäder, lägenheter med ett rum och pentry och större lägenheter för familjer eller 2 
studenter finns att tillgå. Största förmedlaren av studentbostäder i Halmstad är kommunägda 
HFAB. De erbjuder boende i två olika kvarter, Jakten och Gråstenen. Jakten som byggdes år 
2001 har 264 lägenheter och Gråstenen som byggdes år 1997 har 385 lägenheter. Dessa 
byggnader är flerbostadshus som innehåller ettor upp till 35 m² (Halmstad Fastigheter AB 
[HFAB], u.å.). Gladan och Bolmens är två till stora studentområden i Halmstad. Dessa ägs 
och förvaltas av bostadsbolaget Willhem AB. Gladan färdigställdes 2004 och rymmer 34 
stycken studentlägenheter varav 4 av dem är 75 m² stora med två badrum och två sovrum. 
Bolmensområdet färdigställdes 2000, då med 245 studentlägenheter men utökades år 2012 
med ytterligare 92 lägenheter. Alla lägenheter i detta område är ettor upp till 35 m² (Fragerus, 
u.å.). 

Studentkåren i Halmstad har ett eget fastighetsbolag som heter HSK fastigheter. De förmedlar 
korridorbostäder i kvarteret Krusbäret. Där finns 165 studentlägenheter, varav 35 stycken är 
dubbelrum, där 8-10 studentrum har gemensamt kök. Krusbäret gjordes om från ett 
äldreboende år 2009. HSK fastigheter förmedlar även 21 lägenheter med 53 platser i 
Halmstad (Halmstad studentkår, u.å.). Crendo förvaltar 50 studentlägenheter. Där finns eget 
kök, badrum och balkong (Crendo, 2016). Hotellet Natti Natti hyr ut 32 färdigmöblerade rum 
till studenter i Halmstad. Där finns eget hygienrum men delat kök. Dessa hyrs ut under höst 
och vårterminen men inte över sommaren (Natti Natti, 2014). 

Högskolan i Halmstad har tagit fram en plan angående förändring av campusområdet till år 
2025. I planen ingår nya studentbostäder, dessa i anslutning till campusområdet. De nya 
bostäderna är föreslagna som flerbostadshus för forskare och studenter (Campusplan 2025, 
2013). 

 Flyttkedjor 7.3
Ett alternativ för att skapa fler tillgängliga lägenheter är att få i gång en flyttkedja. En 
flyttkedja innebär att nya bostäder byggs, personer flyttar in i dessa bostäder och lämnar sin 



21 
 

tidigare bostad som någon annan sedan tar över. Detta ska då skapa en lång kedja av frigjorda 
bostäder som i slutändan ska gynna ekonomiska utsatta grupper, som till exempel studenter 
och unga vuxna, då äldre byggnader frigörs. Flyttkedjans funktion och effektivitet har 
diskuterats. Lena Magnusson Turner som forskat inom ämnet beskriver att flyttkedjorna inte 
hinner fram till ungdomarna. Flyttkedjorna gynnar istället dem som redan har en fot inne på 
bostadsmarknaden (Hallands Nyheter, 2010). För att en flyttkedja ska nå fram till ungdomar 
måste den alltså innehålla tillräckligt många steg. Den får heller inte brytas genom personer 
från annan ort eller kommun flyttar in och inte lämnar någon bostad efter sig inom det 
geografiska området. 
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 Resultat 8

 Nya politiska direktiv 8.1
Hur de nya politiska direktiven kan användas i Halmstad råder det delade meningar om. 
Respondenterna är överlag optimistiska till de olika initiativen men har sina synpunkter om 
hur de kan utformas.  

8.1.1 Buller 
Regeringens förslag angående höjt riktvärde av omgivningsbuller besvaras med optimistism. 
Sven Olof Nilsson, planstrateg Halmstad kommun, beskriver att buller alltid är ett problem i 
och med att Halmstad bygger för att förtäta staden. Det politiska direktiv som regeringen har 
kommit med skulle ge möjligheter att, i vissa lägen, skapa mindre lägenheter som klarar 
bullerkraven menar han. Nilsson understryker också att, precis som regeringen förklarar i sitt 
förslag, om bullerkraven ska klaras byggs det oftast genomgående lägenheter med en tyst 
sida. Då blir det i regel större lägenheter. Men genom att gå upp till 60 dBA underlättar det att 
bygga små lägenheter som klarar bullerkraven, menar Nilsson. 

Johansson, Studentbostadsföretagen, är inne på samma linje. Då det handlar om att bygga mer 
centralt, där de flesta högskolor finns och de flesta studenter vill bo där, blir en ökning av 
riktvärdet för buller positivt. Det kommer nu bli lättare att bygga på nya markområden än 
tidigare. 

Även Ulf Nilsson, chef för affärsutveckling och kommunikation HFAB, tror att 
regelförändringen kan skapa fler mindre lägenheter. Han är också inne på att det nu går att 
strukturera bostadsytan i huset på ett annat sätt och det blir enklare att få en tyst sida på 
mindre lägenheter. 

Max Petersson, fastighetschef för Willhem Halmstad, tycker att kraven när det gäller buller är 
hårda. Därför är en sådan förändring positiv. Tidigare bullerkrav har gjort att 
materialkostnaden blivit kostsam vilket leder till dyrare bostäder, menar Petersson. Han tror 
också att det nu kommer bli lättare att bygga på fler platser än vad som tidigare varit möjligt. 

Minskade krav för studentbostäder brukar motiveras med att det är en genomgångsbostad. 
Men att minska kraven på buller bara för att få igång en bostadsproduktion tror Petra Lundh, 
enhetschef för kommunikation, bostadspolitik och lokalt arbete på Hyresgästföreningen, att 
man ska vara försiktig med. Minskade bullerkrav kommer inte att lösa någon bostadsbrist. 
Hon tror istället att fokus borde läggas på att få ner byggnadskostnaderna. Men givetvis kan 
sänkta bullerkrav fungera i undantagsfall, menar hon. Även Erica Grimberg, frontdesk 
Halmstad studentkår, menar att sänkt bullernivå inte borde vara det första alternativet för att 
få igång en bostadsproduktion. 

Att få tyst inne i lägenheten ska inte vara några problem, menar Johansson. Problemet är att 
det ska gå att ha ett fönster öppet för att det ska finnas möjlighet till vädring. Han berättar att 
det är vanligare med luftkonditionering där det kanske inte ens går att öppna ett fönster 
utomlands. Kanske är det något för Sverige att ta efter. 
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I vår enkätundersökning, där 111 svar kom in, frågade vi studenterna hur de upplevde buller 
eller störande ljud i sin nuvarande studentbostad. Här tycker 39,6 % att det är märkbart 
samtidigt som 36 % svarade knappt märkbart. 14,4 % svarade att det var störande. Se figur 
4.1 för resultatet. 

 

Figur 4.1 Diagram över upplevelsen av buller och störande ljud i studentlägenheter. 

8.1.2 Subventioner 
Om regeringens förslag om subventioner kommer hjälpa nybyggnationen av studentbostäder i 
Halmstad råder det delade meningar om. Både HFAB och Halmstad kommun belyser risken 
med att subventioner går rätt ner i byggherrens fickor. Nilsson, Halmstad kommun, menar att 
många subventioner lätt blir kortsiktiga. Då projekteringsfasen är en utdragen process som är 
av stor vikt gör det att subventionerna istället blir en bonus till dem som redan hade en 
genomförd projektering eller hade påbörjat denna. Det blir då en bonus för de som redan hade 
påbörjat sitt projekt snarare än att det får folk att börja med nya, anser Nilsson. Han 
poängterar också att subventioner måste vara långsiktiga för att för att få en bättre effekt. Blir 
subventionerna varaktiga så skulle de möjligen få en styrande inverkan. 

Johansson, Studentbostadsföretagen, är inne på samma linje. Han menar att så som förslaget 
är utformat nu gynnar det bara projekt som skulle genomförts i alla fall. 

Lundh, Hyresgästföreningen, tror att subventioner kan påverka till en viss del. Men att det 
behövs göras mer än så. Hon menar att för att de ska byggas mer generellt behöver 
bostadsrätter och hyresrätter bli lika beskattade. Om beskattningen blir lika kommer det 
byggas mer av alla boendeformer. Johansson tycker också att det finns andra saker än 
subventioner som borde justeras istället. Studiebidragen och studielånen för studenter kan 
behöva justeras istället. 

När det gäller de krav som ställs för att kunna ta del av de selektiva subventioner som 
regeringen föreslår är det återigen olika åsikter. Lundh anser att subventioner som gör att 
hyran får ett maxbelopp är positivt. Nilsson, HFAB, tycker också att kraven verkar rimliga när 
det gäller låg energianvändning och en öppen förmedling, men betonar samtidigt att det är 
viktigt att det görs insatser på flera olika håll för att öka produktionen. Petersson, Willhem, 
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däremot menar att det inte lönar sig att ta del av subventionerna med efterföljande krav 
jämfört med att bygga själv. Att hyran blir reglerad under ett visst antal år skapar en gräns för 
hur dyrt du kan bygga. Kan det då byggas lika lönsamt utan efterföljande krav så försvinner 
subventionernas funktion. 

Nilsson, Halmstad kommun, är också inne på att allt för många särkrav kan avskräcka 
byggherren. Johansson menar att gränsen regeringen föreslår på vad som kan tas ut i hyra var 
för låg i relation till hur mycket pengar det gick att få i ekonomisk ersättning. Där av måste 
regeringen antingen tillåta högre hyror eller öka stödet. Möjligen kommer stödet fungera på 
mindre studieorter på grund av att det oftast är lägre markpriser där vilket leder till billigare 
projekt, anser Johansson. 

Att det går lite upp och ner med bostadsbyggandet bedömer Nilsson, HFAB, vara naturligt 
och en tröghet i systemet. Därför gäller det att bygga på ett väl avvägt sätt. Det är inte 
ovanligt att med 20 års mellanrum uppstår det lite vakanser på marknaden.  

Johansson menar också att stödet i nuvarande utformning gör att det blir mer lönsamt ju större 
du bygger. Byggs det en lägenhet på 80 m² ges det fullt stöd till de första 35 m², halvt stöd till 
nästa 35 m² och inget stöd till resterande 10 m². Eftersom mindre studentlägenheter har högre 
produktionskostnad per m² jämfört med större lägenheter och att hyresnivåerna du får ha, 
enligt kraven, är bestämda så blir det mer lönsamt att bygga större lägenheter. 

Johansson berättar vidare att problemet med att ha en inbyggd hyresreglering i subventionerna 
skapar en konstig situation. Nyare bostäder som fått hjälp av subventioner får en mindre hyra 
på grund av hyreskrav jämfört med en äldre, likadan bostad men som inte är subventionerad. 
Detta skapar ett onaturligt sug efter den billiga lägenheten som inte motsvaras av utformning 
och kvalitet.   

8.1.3 Effektivare plan- och byggprocess 
Överklagandeprocessen idag kan dra ut på tiden för ett projekt vilket kan leda till ekonomisk 
sårbarhet. Både Nilsson, Halmstad kommunen, och Johansson, Studentbostadsföretagen, 
menar att det kanske borde begränsas mer vilka som ska ha rätt att överklaga detaljplanen. 
Johansson tror att de mer “onödiga” överklaganden som bara tar tid lättare kan undvikas. Då 
det inte kostar någonting att överklaga blir det naturligt att fler överklaganden ska behandlas, 
menar han. Nilsson säger att det ändå är viktigt att medborgare ska ha rätt att få sina 
synpunkter framförda under processens gång. Men det kanske borde begränsas så att de som 
överklagar ska ha rimliga skäl till det, avslutar Nilsson. I Stockholm har de lyckats korta ner 
planprocessen genom samarbete mellan kommuner, bostadsbolag, myndigheter, lärosäten, 
näringslivsrepresentanter och studenter. Detta samarbete leder till snabbare behandling av 
hela planprocessen. Även i projektet i Göteborg som inte har kommit igång riktigt än finns en 
optimism till snabbare plan- och byggprocess genom sitt samarbete.  

 Upplevd bostadssituation för studenter i Halmstad 8.2
Bostadssituationen för studenter upplevs på lite olika sätt både av respondenterna och de 
tillfrågade studenterna. Både studentkåren i Halmstad och Hyresgästföreningen anser att läget 
är ansträngd i Halmstad. Lundh, Hyresgästföreningen, menar att eftersom det är en utbredd 
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bostadsbrist i Halmstad så drabbar det studenter hårdare. Detta eftersom det ofta debuterar på 
bostadsmarknaden och inte har någon hög inkomst. Grimberg, studentkåren, menar att 
bostadssituationen för studenter i Halmstad är alarmerande. Hon beskriver att 
studentbostäderna i Halmstad inte räcker till under höstterminen. Men det uppkommer 
vakanser i korridorrum, framför allt under april och maj. Detta förklarar Grimberg med att 
studenter som inte ha någonstans att ta vägen i början har antingen hittat privata boende eller 
inte påbörjat sina studier. På så sätt blir det svårare att fylla de bostäder som är lediga framåt 
våren. 

När vi talar med HFAB så beskriver de att det finns en balans på studentbostadsmarknaden 
under året. Nilsson, HFAB, säger också att vid vissa delar av året får de lägga ner mer tid för 
att få deras studentlägenheter uthyrda. Samtidigt är det brist på höstterminen då de flesta 
börjar studera. Nilsson anser att läget är i balans sett över hela året. År 2015 har 
intresseanmälningarna till samtliga lägenheter som HFAB förvaltar fördubblats jämfört med 
2014. Då från cirka 60 till 120 sökande per lägenhet, säger Nilsson. I och med att HFAB har 
så stor marknadsandel av bostadsbeståndet i Halmstad, nästan 50 %, berättar Nilsson att de 
behöver se bostadssituationen ur ett större perspektiv och förhålla sig till Halmstads tillväxt. 

Nilsson, Halmstad kommun, betonar att det finns ett generellt behov av smålägenheter. Men 
inga specifika för studenter. Han menar att dessa smålägenheter kan användas av både 
studenter, unga vuxna och äldre. 

När vi frågar studenterna på Högskolan i Halmstad om det upplevde det enkelt eller svårt att 
hitta en studentbostad i Halmstad är det även där delade meningar, se figur 4.2. 28,8 % 
upplevde som ganska enkelt samtidigt som 29,7 % upplevde det som ganska svårt.  

 

Figur 4.2 Resultat över den upplevda svårighetsgraden att hitta en studentbostad i Halmstad. 

8.2.1 Första studentbostaden 
För att få en överblick av var studenterna vänder sig när de söker sitt första boende frågade vi 
hur de hittade sin första studentbostad i Halmstad. Majoriteten hittade sin bostad genom 
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fastighetsföretag men även kåren förmedlar en betydande andel studentbostäder se figur 4.4. 
Av studenterna som svarade ”Övrigt” så var den stora mängden via egna kontakter.  

 

 

Figur 4.4 Visar hur studenter hittade sin första studentbostad. 

8.2.2 Bostadsgaranti 
Ett sätt att erbjuda studenter ett tryggt boende till terminstart är att erbjuda en bostadsgaranti. 
Detta har erbjudits tidigare av studentkåren i Halmstad men år 2014 togs denna bort. 
Grimberg, studentkåren, beskriver att den garantikö kåren använde sig av tidigare inte klarade 
av trycket. Kåren kunde helt enkelt inte garantera en bostad till alla i kön. Detta ledde till att 
garantin försvann och kåren införde en slags bostadspott där det var först till kvarn som gällde 
istället. Grimberg menar att om en bostadsgaranti inte går att uppfylla är detta ett tecken på att 
Högskolan i Halmstad tar emot fler studenter än vad det finns bostäder till. Johansson, 
Studentbostadsföreningen, berättar att i andra länder finns ett system där i samband med 
ansökan får studenten frågan om bostad. Vilken typ av bostad och priskategori. I England blir 
till exempel nyantagna studenter garanterade en bostad under första läsåret för att därefter fixa 
en egen bostad. Dock blir hyresgästen betalningsskyldig under hela kontrakttiden. Detta gör 
att fastighetsägaren slipper vakanser och missad inkomst vilket leder till en ekonomisk 
säkerhet (Framtidens studentbostäder: studenterna tycker till, 2015). I Figur 4.3 från rapporten 
“Framtidens studentbostäder: studenterna tycker till” besvaras fördelar och nackdelar med 
ovan beskrivna garantibostad. 
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Figur 4.3. Här beskrivs varför eller varför inte en garantibostad hade varit intressant (Källa: Framtidens 
studentbostäder: studenterna tycker till, 2015). 

8.2.3 Nybyggnation 
HFAB har inga planer på nybyggnation av studentlägenheter utan de satsar på den vanliga 
marknaden och på äldreboenden. Enligt Nilsson, HFAB, har HFAB ett utsatt mål att bygga 
1000 nya lägenheter de närmaste 5 åren. Vad Nilsson vet är det inga studentlägenheter med i 
dem 1000 lägenheterna. När vi talade med Willhem framkom det att de inte heller har några 
planer för nybyggnation av studentbostäder i Halmstad. 

Sven Olof Nilsson, Halmstad kommun, berättar att kommunen inte har någon mark som är 
speciell utsedd till studentlägenheter. Kommunen väljer istället att ge byggherren större 
flexibilitet och i de få fall kommunen går in och säger vad de vill ska byggas så är det 
önskemål och inte krav. Vill kommunen inte sälja utan bara hyra ut marken kan de med 
sidoavtal gå in och reglera lite mer. 

8.2.4 Hinder för nybyggnation 
Det finns flera olika hinder för att bygga nya studentbostäder i Halmstad. När vi talar med 
respondenterna kommer olika svar fram. Att det är svårt att få tillgång till mark menar både 
Studentbostadsföretagen, Hyresgästföreningen och HFAB. Nilsson, HFAB, beskriver att det 
är en stor utmaning att få tillgång till mark så det går att bygga på ett kostnadseffektivt sätt. 
Johansson, Studentbostadsföretagen, påpekar också att planprocessen måste gå fortare. Då 
möjligheten att överklaga kan dra ut på tiden blir risken att projektet upphör en större risk. 
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Johansson säger också att eftersom studentbostäder är det kanske mest ekonomiskt känsliga i 
bostadsväg är den mer utsatt än till exempel vanliga hyresrätter. En för lång 
överklagandeprocess kan då bli ödestigen. 

När vi talar med Lundh, Hyresgästföreningen, så anser hon att det är den politiska viljan som 
måste till för fler studentbostäder ska byggas. Hon menar att det måste våga tas fler politiska 
beslut som verkligen driver byggandet framåt. Enligt Lundh så borde Halmstad ta tag i den 
frågan mer och verkligen visa att de vill vara en kommun med bra näringsliv och högskola. 

8.2.5 Flyttkedjor 
Lundh säger att det finns för lite forskning på om flyttkedjor verkligen ger den effekt som 
eftersträvas. Hyresgästföreningen anser att det finns en övertro på flyttkedjor. Däremot kan 
det få vissa bra effekter om det byggs privata små hyresrätter anser Lundh. 

Nilsson, Halmstad kommun, tror att det skulle vara bra för studenter om flyttkedjorna kom 
igång mer. Han menar att det borde byggas bra nya bostäder där folk med behov, till exempel 
äldre kan flytta in. Då lämnar det sedan en äldre, billigare bostad efter sig. 

8.2.6 Hyra för en studentbostad 
Johansson, Studentbostadsföretagen, anser att hur mycket som en student ska lägga på sitt 
boende kan jämföras med en vanlig hyresrätt eller att bo i en villa där genomsnittskostnaden 
ligger runt 20-30 % av den disponibla inkomsten. Vidare tycker han att rent objektivt är det 
inte dyrt med 4500 kr per månad för en helt ny etta på 25 m². Han menar att den disponibla 
inkomsten för studenterna snarare ska öka, eller att staten ska ge ut ett slags bostadsbidrag, 
enbart för studenter, för att komma ner till den mer rimliga nivån runt 30 %. Men vägen dit 
och vilket alternativ som är bäst överlåter han till andra att avgöra. Även Grimberg, 
studentkåren, anser att hyran borde ligga runt 35 % av den disponibla inkomsten. Hon berättar 
att det är den generella synen från SFS. En tredjedel av CSN känns rimligt att lägga på hyran 
men för att ha råd med resten av vardagen borde det inte vara mer, säger Grimberg. När vi 
talar med Hyresgästföreningen berättar Lundh att de jobbar för en hyra som går efter ett snitt 
på 25 % av den disponibla nettoinkomsten. Detta är då ett snitt på alla hushåll. Men hon 
menar att studenter borde innefattas av detta och att en fjärdedel av inkomsten känns rimlig. 

Johansson berättar vidare att i Norge finns ett system som innebär att ju fortare en student är 
klar med sin utbildning, desto mindre blir andelen lån. Det övergår till bidrag och blir således 
en morot för att verkligen klara sin utbildning. Detta kan vara ett sätt, men Norge har aningen 
större ekonomiska muskler än Sverige och det måste tas i beaktande. 

I enkätundersökningen frågade vi studenterna var deras övre gräns för hyra av en 
studentbostad ligger. Det alternativet som flest har valt är under 4000 kr i månaden, vilket 
framgår i figur 4.5.  
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Figur 4.5 Resultat över vad studenterna är villiga att betala i hyra. 

 

HFAB bygger pentry istället för kök i sina ettor för att hålla nere kostnaderna och således 
hyran. I och med att HFAB har samma avkastningskrav oavsett hur det byggs så går hyrorna 
upp vid dyrare produktioner. HFAB ser däremot inte att det skulle göra så stor skillnad vilket 
golv de till exempel väljer. Det ändrar inte hyran så mycket, eftersom kostnaden ändå ligger i 
att arbetet ska utföras och materialkostnaden blir så liten i det stora hela. Trenden är dock att 
det är ett större tryck på ettor med fullt utrustade kök än med pentry. 

Studenterna var mest intresserade av att betala mer i hyra för balkong, kök istället för pentry 
och diskmaskin som figur 4.6 visar. Det var endast 1,8 % av dem tillfrågade som angav 
alternativet ”Inget av ovanstående”.  
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Figur 4.6 Resultat över vad studenter är villiga att betala extra för. 

När vi frågar studenter vad de är villiga att göra för att hålla nere hyran så är det 55,9 % som 
säger att inget av våra alternativ är aktuella, se figur 4.7. 34,2 % anger att pentry istället för 
kök skulle vara ett godkänt alternativ.  
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Figur 4.7 Resultat över vad studenter skulle kunna tänka sig göra för att sänka hyran. 

8.2.7 10- respektive 12-månadershyra 
En annan fråga som borde diskuteras är om det ska vara 10- eller 12-månadershyra. Enligt 
Johansson, Studentbostadsföretagen, så blev det mer populärt med 10-månadershyror när 
marknaden för studentbostäder var bättre. Då kunde studenter säga upp sin lägenhet över 
sommaren, åka hem och jobba på sin hemort, få en ny lägenhet till terminstart och på så sätt 
slippa betala hyra 2-3 månader. Bostadsföretagen ville då ändra detta för att inte missa någon 
intäkt över året och började använda sig av 10-månadershyror. Skillnaden blev då att 
hyresgästerna betalade mer under de resterande 10-månaderna för att kunna bo i lägenheten 
på sommaren utan den utgiften. Det fungerade bra och många studenter var nöjda med att 
betala mer i månader så som april och september när de har pengar. Själva har inte 
Studentbostadsföretagen någon synpunkt om vilket som borde vara eller inte vara. Det är upp 
till varje bostadsföretag. Om det till exempel är en nybyggd lägenhet med en relativt hög hyra 
vill bostadsföretaget ha en 12-månadershyra för att visa att den faktiska hyran per månad är 
4300 kr och inte 5160 kr per månad som den med 10-månadershyran hade blivit. 

HFAB har fått in flera önskemål om att ha 10-månadershyra istället för den 12-månadershyra 
som de har för tillfället. Men när studenterna som önskat 10-månadershyra får reda på att 
hyran då höjs är det inte lika intressant längre, säger Murro förvaltare för studentbostäder 
HFAB. Studenterna har helt enkelt inte tänkt på att det då kostar mer de andra 10 månaderna. 

Lundh, Hyresgästföreningen, anser att det är bra med båda alternativen och att studenterna 
själva kan bestämma. Utnyttjas lägenheten över sommaren så är 12-månadershyran bättre, 
men om detta icke är fallet så är 10-månadershyra bättre. 

Kåren i Halmstad ser det inte som en möjlighet att ha 10-månadershyra för deras del. Detta 
beror enbart på att deras lägenheter skiftar hyresgäster så ofta och det blir för mycket 
pusslande med hyrorna. Det är Kåren som hyr ut flest boenden till utbytestudenterna och de 
studerar oftast bara en termin. För att lösa det som annars hade blivit vakanser över sommaren 
så hyrs lägenheterna ut som vandrarhem på sommaren. Grimberg ser också att hyrorna blir 
oskäligt höga per månad vid 10-månadershyra. Att istället för den vanliga 12-månadershyran 
på runt 3500 kr per månad ta 4000-5000 kr per månad och sedan ha gratis över sommaren ser 
hon inte som en bra lösning. 
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Figur 4.8 65,8 % av studenterna vill ha 10-månaders hyra istället för 12-månaders hyra. 

I enkätundersökningen frågades studenterna angående sin önskan att ha 10- eller 12-
månadershyra. Av de svarande önskade 65,8 % att ha 10-månadershyra. Detta framgår av 
figur 4.8. 

 Vilken bostad borde prioriteras? 8.3
Som tidigare beskrivit finns det olika möjligheter till boende i Halmstad. Men frågan är vad 
som borde prioriteras om det i framtiden ska byggas nytt? Det måste då tas i beaktning vad 
studenterna själva vill ha och vad som blir bäst för rådande bostadssituation. Ett första steg att 
se hur studenterna vill bo är att skilja på enskilt boende eller kollektivt. Med enskilt boende 
menas att studenten bor ensam eller med sin familj, dvs barn eller partner. Det innebär att 
enskilt boende kan vara allt ifrån ett rum och pentry till en större lägenhet på fyra rum och 
kök. Kollektivt boende menas att studenter delar centrala funktioner som exempelvis kök med 
personer de känner sedan innan eller med nya personer. Så att bo kollektivt kan vara allt ifrån 
att dela lägenhet med en person eller att bo i en klassisk studentkorridor. 

När vi frågar respondenterna om vilka bostäder som borde prioriteras i Halmstad är det flesta 
överens om att efterfrågan styr. Grimberg, studentkåren, tror att ett rum med kök/pentry är det 
som efterfrågas främst. Korridorrum och delade lägenheter är bra till en början då studenter är 
nya på orten och vill ingå i en gemenskap men senare vill studenter ha sitt eget, menar hon. 
Murro, HFAB, är av samma åsikt. Korridorrummen är populära till en början men senare 
märker hon att trycket är störst på de lite större ettorna. 

När vi frågar studenter på Högskolan i Halmstad om vilken typ av bostad de helst vill bo i 
svarar en överväldigande majoritet att de helst skulle vilja bo i en tvåa som figur 4.9 visar.  
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Figur 4.9 En översikt av hur studenter helst vill bo. 

8.3.1 Kostnadsperspektiv 
Om det hela ses ur ett kostnadsperspektiv så förklarar respondenterna att det är badrum och 
kök som kostar. Nilsson, HFAB, berättar att avkastningskravet är detsamma oavsett vilken typ 
av bostad de bygger. Hyrorna blir ju billigare i korridorrum då fler personer kan dela på ett 
kök och det blir en lägre produktionskostnad per boarea. Petersson, Willhem, ger samma bild. 
Den ekonomiska vinningen ska vara samma på studentlägenheter som på vanliga 
lägenheter.  Grimberg, studentkåren, menar att det är viktigt att livskvaliteten i jämförelse 
med hyran är skälig. Hyran kan inte sänkas för mycket samtidigt som det påverkar 
livskvaliten. Samtidigt är det inte rimligt att bygga för dyra studentbostäder där ingen har råd 
att bo.   

8.3.2 Geografisk placering 
Studenter på Högskolan i Halmstad svarade att det viktigaste att ha i sin närhet är mataffär. 
Därefter kommer skola och centrum, detta framgår av figur 4.10. När vi frågar respondenterna 
samma fråga blir svaren liknande. De flesta anser att skolan är allra viktigast samt att centrum 
har en attraktionskraft som är viktig. Då Halmstad är en lite mindre stad med bra cykelvägar 
går det att ha rimligt avstånd både till skolan samtidigt som till centrum. 
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Figur 4.10 Vad studenter helst vill ha i närheten av sin bostad. 

Det är också viktigt att ha en bra miljö i närheten av sin bostad. Begreppet blandstad dyker 
ofta upp när det talas om stadsplanering. Ska studentbostäder placeras för sig själva eller 
integrera dem i samhället bland andra bostäder? Den samlade bilden från respondenterna är 
att det är viktigt att både delarna finns. Det ska finnas så kallade studentområden som är 
viktiga för gemenskapen samtidigt som det också ska finnas möjlighet att bo i små vanliga 
lägenheter i andra bostadsområden. Svaren blir också att det inte går att se studenter som en 
homogen grupp, då de har olika behov och olika viljor. 

Vi frågar studenterna om det är viktigt med bara studenter i byggnaden. En stor majoritet 
svarar nej vilket tyder på att de flesta studenter kan tänka sig bo i “vanliga” bostadsområden, 
detta framgår av figur 4.11. 

 

Figur 4.11 Visar om studenter tycker det är viktigt med enbart studenter i byggnaden. 
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 Diskussion och analys 9

 Bullernivå 9.1
När vi talar om bullerfrågan med respondenterna hör vi blandade åsikter och försiktig 
optimism. Vi ser det som positivt att politiker kommer med förslag för att öka markutbudet 
samtidigt som vi önskat att förslaget blir ännu öppnare. Med teknologin som finns är det inte 
en omöjlighet att få ner bullret till låga nivåer inomhus trots en högljudd miljö precis utanför 
fönstret. Ett höjt riktvärde av utomhusbuller tror vi kommer skapa nya möjligheter att bygga 
mindre lägenheter. Då kravet är att ha en tyst sida i lägenheten ser vi att höjningen av detta 
riktvärde kommer underlätta vid planering av nya bostäder. Det kommer även skapa fler 
möjligheter för nybyggnation då nya markytor blir tillgängliga. Då Halmstad enligt Sven Olof 
Nilsson, Halmstad kommun, bygger för att förtäta staden, blir ett höjt riktvärde av bullernivån 
en lättnad. Förslaget hjälper vid nybyggnation av mindre lägenheter som inte är genomgående 
då det nu ska bli enklare att klara bullerkraven. Detta kommer hjälpa till vid framtida 
studentbostäder i Halmstad då studentlägenheter främst är och kommer fortsätta vara mindre 
lägenheter. Att alla lägenheter ska ha möjligheten för vädring gör att bullernivån måste hållas 
nere på fasadytan. I flera andra länder används luftkonditionering för att få in frisk luft. Det är 
inte heller alltid möjligt att kunna öppna sina fönster där. Ändras detta i Sverige kan en del av 
problematiken kring buller undvikas. 

Att flera av de tillfrågade studenterna redan idag känner och störs av buller är klart 
oroväckande. Att då höja riktvärdet på buller gör att vissa av framtidens studentbostäder 
kommer känna av detta ännu mer. Men det ska återigen påpekas att kravet för inomhusbuller 
är det samma som tidigare. Som student är din huvudsakliga syssla att studera och därför 
behövs det lugn och ro i sin bostad. Dels för studier hemma men också för att kunna sova bra 
för att ha fokus i skolan dagen efter. Att studenter då får lite sämre krav på grund av att det 
bara är en genomgångsbostad kan ifrågasättas. Samtidigt ska det också ifrågasättas hur stor 
inverkan buller har.  

Intressant att se är också vad som kan göras för att sänka utomhusbullret istället för att sänka 
kraven. Att främja cykeltrafiken och minska biltrafiken, skapa fler grönområden som fångar 
upp bullret är något det borde satsas på mer för att få en lugnare boendemiljö. Även ökad 
användning av hybrid- och elbilar kommer bidra till en mer hälsosam och fridfull miljö. 
Samma princip gäller med elcyklar, får fler upp ögonen för detta så kan det i många fall till 
och med ersätta motordrivna färdmedel.  

 Långsiktiga Subventioner  9.2
Att subventioner används för att skapa fler studentbostäder är inget nytt. Vi anser att det är bra 
att politikerna visar att de satsar på studentbostäder genom subventioner. Frågan blir då bara 
hur det ska utformas och vilka krav som ska följas. De krav som följer med subventioner kan 
avskräcka byggföretag från att ta del av dem. Om kraven är för hårda och marknaden är sådan 
att du kan få samma, eller till och med bättre, avkastning utan att följa kraven försvinner 
subventioneras funktion. Vi håller också med Sven-Olof Nilsson, Halmstad kommun, om att 
ska subventionerna fungera måste det vara en långsiktig satsning. Eftersom ett byggprojekt 
kan ta flera år att genomföra måste den ekonomiska ersättningen kvarstå över en längre tid. 
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Risken finns annars att subventionerna bara går till de som redan hade ett planerat projekt 
igång. De får då en bonus för ett projekt de redan hade budgeterat för. Tanken med 
subventioner är att fler projekt för mindre lägenheter ska komma igång. För att det ska ge en 
ordentlig effekt behövs det att det är långsiktigt.  

Eftersom det finns utformade regler på hur stor hyran får vara för att ta del av subventionerna 
måste det gå att få projektet lönsamt. Detta verkar just nu inte vara fallet vilket leder till att 
subventionerna ofta inte tillämpas. För att denna ekonomiska ersättning ska ge effekt anser vi 
att antingen måste gränsen för hyreskraven höjas eller att den ekonomiska ersättning som 
tilldelas blir större.  

Ett annat alternativ för att hålla nere hyrorna samtidigt som det kan byggas lägenheter med 
bra livskvalitet vore att låta studenter ansöka om ett eget bostadsbidrag. På så sätt har 
studenter råd att till exempel bo i en lägenhet med verklig hyra på 5000 kr fast de då endast 
betalar 4000 kr där bidraget täcker upp resten. Med ett sådant bidrag blir det lättare att bygga 
mindre lägenheter avsedda för alla. Då behöver byggherren inte tänka i samma utsträckning 
på att hålla nere byggkostnaden eftersom studenter ändå får ekonomisk hjälp med att betala 
hyran. Problemet med sådant bidrag kan vara att fastighetsägarna höjer hyran ytterligare för 
de vet att studenter kan betala mer med hjälp av bostadsbidraget. Idag finns bara ett vanligt 
bostadsbidrag som låginkomsttagare kan ansöka om. 

Som vår enkät också visar har studenter inga problem att bo med icke-studerande. En klar 
majoritet svarade att det inte var viktigt att enbart ha studenter i byggnaden. Detta stärker då 
förslaget om att bygga lägenheter för alla där ett visst bidrag går till den som studerar.  

Vi tror inte att förslaget om subventioner i sig kommer generera nya studentlägenheter just nu 
i Halmstad då andra fastigheter prioriteras istället. Vi tror däremot att Halmstad skulle kunna 
ta del av subventionerna för mindre lägenheter, om förslaget går igenom, men först om ett par 
år förutsatt att det ekonomiska stödet ökar samt är långsiktigt. Då det inte verkar finnas några 
direkta planer på nybyggnation av studentlägenheter inom den närmaste framtiden behövs det 
att subventionerna finns kvar ett tag framöver för att Halmstad ska kunna ta del av dem i detta 
syfte.  

 Effektivare plan- och byggprocess 9.3
Då studentbostäder redan är ett ekonomiskt känsligt projekt att genomföra kan det bli ännu 
svårare och mindre lockande att sätta igång ett bygge om en utdragen överklagandeprocess 
ökar kostnaden. Det kan bli kostsamt då projektet kan behöva pausas eller på annat sätt 
avsevärt fördröjas. Det sätter även krav på entreprenören att ha en stor budget för att kunna ha 
råd med det. Idag får sakägare som på något sätt är berörda av detaljplanen överklaga. Då 
studentbostäder har ett stökigt rykte omkring sig med mycket festande och sena nätter har vi 
fått bilden, efter intervjustudien, att det lättare blir överklagat. De flesta är positiva till att 
studentbostäder byggs men vill inte ha det i sin absoluta närhet.  

Att sakägare ska få överklaga är en demokratisk process. Det är viktigt att alla ska ha rätt att 
göra sin röst hörd, däremot kan regler rörande hur processen ska gå till ses över. Att 
regeringen nu vill ta bort Länsstyrelsen som instansnivå är ett steg i rätt riktning. Detta kan 
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skynda på processen, men bara om mark- och miljödomstolen tilldelas mer medel så det inte 
blir övermäktigt och försenas där istället. Reglerna om vilka som ska få överklaga kan ses 
över. Idag kostar det ingenting att överklaga. Johansson föreslår att det kanske borde vara en 
avgift för att överklaga och på så sätt bli av med flera onödiga överklaganden. Detta tycker vi 
låter intressant då överklaganden som ändå inte kommer gå vidare måste behandlas vilket 
kostar pengar och drar ut på tiden.  

Som vi har sett i Stockholm och Göteborg har samarbete mellan bland andra kommuner, 
bostadsföretag och myndigheter resulterat i en snabbare behandling och genomförande av 
planprocessen. Även om Halmstad inte är lika stort som dessa städer skulle de ändå dra fördel 
av ett bredare och mer utpräglat samarbete.  

 Brist på hösten, minskat tryck på våren  9.4
Det framkommer ganska tydligt att i Halmstad är efterfrågan stor på hösten då många får svårt 
att hitta en studentbostad, samtidigt som fastighetsföretagen anstränga sig mer för att få sina 
studentboenden uthyrda på våren. I korridorrummen kan det till och med uppstå vakanser då 
studenter hellre flyttar till något eget och när utbytesstudenter är klara med studierna. Detta är 
knappast unikt för Halmstad utan är vanligt förekommande i flera studentstäder. Det 
framkommer också blandade resultat då vi frågade studenterna om det var enkelt eller svårt 
att hitta sin första studentbostad. Eftersom studenter i många fall debuterar på 
bostadsmarknaden är det svårt att ställa upplevelsen i relation till hur det förväntas vara på 
den övriga bostadsmarknaden. Det som däremot är anmärkningsvärt är att det upplevs så 
olika. En förklaring kan vara när på året studenter väljer att söka sin studentbostad. Det är 
självklart att det upplevs svårare på hösten då de allra flesta söker. Söks boende under våren 
är det troligtvis enklare då trycket inte är lika stort. Sen beror det också på hur många 
köpoäng varje individ har hunnit samla ihop när den söker lägenheten. Det verkar inte finnas 
något givet svar på om det är enkelt eller svårt att hitta sitt studentboende i Halmstad. Helt 
klart är i alla fall att det finns en stor efterfrågan på hösten och att studentlägenheterna då inte 
räcker till.  

Att det är lågt tryck under våren på studentlägenheterna och att det kan uppstå vakanser på 
korridorrummen kan göra att det blir svårt att motivera nybyggnation till hösten då det 
verkligen behövs mer studentlägenheter. Då tiden också är knapp från antagningsbesked till 
terminstart blir situationen att hitta en studentbostad svår. Ett alternativ skulle kunna vara att 
skapa speciella studentlägenheter till nyantagna studenter. På så sätt lättar trycket en aning då 
det blir färre i urvalsgruppen. Till dessa boenden kan kontrakt skrivas där studenten blir 
bunden att betala hyra över hela första året. Då slipper fastighetsägaren problemet med att det 
uppstår vakanser över våren och får då in hyra över hela året. Dessa bostäder skulle lämpligen 
utformas liknande kollektivbostäder, då det som ny student är lämpligt att komma in snabbt i 
sociala sammanhang. Det är även billigare att bygga dessa typer av boende då flera kan dela 
på kök och badrum. Bilden vi har fått under intervjustudien och enkätundersökningen är att 
kollektivt boende går bra till att börja med, för att sedan gå vidare till något eget. Därför är det 
lämpligt att erbjuda nya studenter denna typ av boende. Lämpligt vore också om högskolan 
själva ägde och förvaltade bostäderna då de kan få en bild över hur stort behovet är från år till 
år och om fler bostäder behövs. För att systemet ska fungera ska boendeformen enbart vara 
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till för förstaårsstudenter. Det innebär att studenter bara får bo där första året och sedan är det 
upp till var och en att hitta ett nytt boende. Vi tror att det då blir enklare eftersom studenten 
har fått kännedom om staden, byggt upp kontaktnätet samt fått fler köpoäng till andra 
studentbostäder.  

Med ett sådant förslag erbjuds en bostadsgaranti för förstaårsstuderande vilket skulle vara en 
trygghet. Vi tror att det skulle gynna Högskolan i Halmstad med bostadsgaranti då studenter 
som står i valet mellan samma utbildning i olika städer ser Halmstad som ett tryggare 
alternativ.  

 Vilka bostäder borde prioriteras? 9.5
Resultatet av vår enkätundersökning talar sitt tydliga språk. Majoriteten av de tillfrågade 
studenterna vill bo i en tvåa. Om de vill bo själva eller med en kompis/partner framgår inte. 
Oavsett vilket är tvåor efterfrågade och utbudet borde bli större. En slutsats som kan dras är 
att de som önskat en tvåa som boendeform samtidigt sagt att det inte är beredda att betala mer 
än 4000 kr i månadshyra. Då antar vi att de är villiga att dela lägenheten med någon annan.   

Intressant i vår enkätundersökning är också att ingen av de tillfrågade helst ville bo i ett 
korridorrum. Detta tror vi beror på att korridorrum har ett oförtjänt dåligt rykte. I vår 
intervjustudie framgår det att korridorrummen används av studenter som ett första boende, 
men de vill senare vidare till sitt eget. Vi anser att korridorrummet är bra som första boende, 
det behövs billigare rum som är lite enklare att få tag på samtidigt som det blir en bra social 
situation när man som student kommer till sitt första boende i en ny stad. Däremot ser vi inget 
behov av att fler korridorbostäder byggs, i alla fall inte så som de ser ut idag. Vi har fått 
intrycket både genom diskussion med respondenterna och med studenter att många skulle 
kunna tänka sig bo i en så kallad kollektivbostad. Då skulle de kunna tänka sig dela ett boende 
med runt fyra personer, kompisar eller nya bekanta. Problemet med ett sådant boende är det 
enskilda kontraktet. Om alla ska ha ett enskilt kontrakt krävs låsbara rum och att varje rum 
utgör sin egen brandcell. Det kan också bli problem med vilka som ska bo där och vem som 
flyttar in efter någon flyttar ut. Ska de som bo kvar i lägenheten själva hitta en ny 
boendekamrat eller ska det vara upp till fastighetsägaren att hyra ut rummet till någon ny? Om 
de ska gå efter ett ordentligt kösystem kan det då uppstå svårigheter. Alternativet blir då 
intresseanmälningar där fastighetsägaren eventuellt i samråd med hyresgästerna får bestämma 
vem som ska få flytta in. För att komma fram till det bästa resultatet ser vi att det behöver 
testas utifrån behovet av varje individuell stad. Vi tror ändå att denna form av boende skulle 
kunna utvecklas betydligt och skulle bli ett modernare alternativ till korridorboende som då 
skulle komma ifrån den utbredda negativa bilden.  

Det framkommer också att balkong och ett ordentligt kök är något som studenter är villiga att 
betala extra för. Att många vill ha ett ordentligt kök är knappast överraskande då de flesta 
studenter lagar största delen av sin mat hemma. Detta är en bild som också kommer fram när 
vi talar med HFAB. Det kommer också fram att en del studenter vill ha ett mindre kök för att 
på så sätt sänka hyran. Därför är det viktigt med variation. För tillfället har Halmstad en 
majoritet med pentry i studentbostäder och detta är något som borde korrigeras.  
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Vi ser också att önskemålet om balkonger är stort. Hela 64.9 % av de tillfrågade skulle kunna 
tänka sig att betala extra för en balkong. I utbudet av studentlägenheter framgår det att oerhört 
få har en tillhörande balkong. Istället erbjuds gemensamma grönområden eller uteplatser. Vi 
antar att det är för att hålla nere kostnaderna som byggherrarna väljer att inte bygga 
balkonger, men vi ser nu att önskemålet finns och studenter är villiga att betala för denna lyx.  

Just nu erbjuder ingen fastighetsförmedlare för studentbostäder i Halmstad 10-månadershyra. 
Då vi i vår enkätundersökning ser att studenter efterfrågar detta tycker vi att alternativet borde 
erbjudas i högre utsträckning. 

Geografiskt vill studenterna bo nära mataffär, skola och centrum i den ordningen. De 
studentlägenheter som finns just nu i Halmstad ligger i ett relativt nära avstånd till alla olika 
delar. Eftersom Halmstad är en lite mindre stad finns det möjlighet att placera studentbostäder 
så att de ligger i rimliga avstånd till de tre mest eftertraktade alternativen. Det ska sägas att 
studenter kan vara i olika stadier i livet och där av vill bo på olika ställen. Vissa kanske vill 
komma ifrån centrum för att bo mer i lugn och ro. Därför är det viktigt att det finns en 
fungerande kollektivtrafik så att möjligheten att bo lite längre ifrån skolan också finns. Vi 
tycker där emot inte att nya studentbostäder ska byggas i utkanten av Halmstad utan som de 
flesta tycker enligt enkäten borde lägenheterna placeras mer centralt.  

Det framgår även att alternativet med tillfälliga bostäder så som modulhus inte är aktuellt för 
Halmstad då de anser att situationen inte är tillräckligt kritisk och prioriteringen måste ligga 
på långsiktighet. Det anses vara av största vikt att bostäderna som byggs ska passa in i den 
långsiktiga planen och inte riskera att de står tomma eller behöver rivas inom snar framtid. 
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 Slutsats 10
I vår studie ser vi att det är en omfattande brist av studentlägenheter vid terminsstart efter 
sommaren. Vi ser också att under våren minskar trycket betydligt. Detta är vanligt för 
studentstäder. Ett bra alternativ för Halmstad är att bygga lägenheter speciellt avsedda för 
förstaårselever där kontrakttiden är på ett år. Detta ger en större trygghet både till nya 
studenter och fastighetsägare. I studien framgår också att studenter efterfrågar större 
lägenheter, då främst i form av tvåor. Det borde också prioriteras balkong och ett ordentligt 
kök i fler lägenheter. Framtida studentbostäder borde placeras på rimligt avstånd ifrån skola 
och mataffärer. 10-månadershyra ser studenter som ett lockande alternativ. 
Fastighetsföretagen och fastighetsförmedlare i Halmstad borde erbjuda detta som en 
möjlighet.  

Ett annat alternativ till bostäder för studenter är att bygga mindre lägenheter avsedda för alla. 
Om studenterna då får ett särskilt bostadsbidrag blir hyran skälig i relation till inkomsten. 
Eftersom majoriteten av de tillfrågade studenterna svarar att det inte är viktigt med enbart 
studenter i byggnaden ser vi att detta skulle vara en boendeform som borde beprövas. 

I studien framgår det också att de största hindren för nybyggnation av studentlägenheter är 
efterfrågan och behov. I Halmstad är det just nu en generell brist på lägenheter och då 
prioriteras mindre lägenheter för gemene man. Vi tycker då att studenter borde få det enklare 
att ta sig in på den bostadsmarknaden, då med ett speciellt avsett bostadsbidrag.  

Vi anser att Halmstad kan ta del av de politiska förslagen rörande mindre lägenheter främst 
till studenter eller för unga vuxna. Buller är en viktig fråga som skulle öppna nya möjligheter i 
Halmstad. Att få ekonomiskt stöd skulle enbart hjälpa Halmstad om de är långvariga då planer 
på nya studentlägenheter inte finns planerade. Effektivare plan- och byggprocess kommer 
hjälpa Halmstad att bygga fler studentlägenheter i framtiden. Även andra lägenheter kan 
gynnas av detta förslag då det blir en större ekonomisk säkerhet.   

Högskolan i Halmstad borde också vara angelägna att klara en bostadsgaranti för studenter. 
Resultatet av detta skulle vara att Högskolan i Halmstad blir ett attraktivare val och kan bli 
mer konkurrenskraftigt med jämförbara studentstäder. 

 Framtida studier 10.1
Ett intressant ämne för framtida examensarbeten skulle vara en jämförelse av det svenska 
regelverket som berör studentbostäder med andra länders regler. Detta för att komma fram till 
vad som kan förbättras och göras annorlunda samt se det ur en annan infallsvinkel.  

Det skulle också vara intressant att jämföra Halmstads bostadmarknad för studenter med 
jämförbara studentstäder. Då för att se olika alternativ och vad som skulle kunna anpassas till 
Halmstad i framtiden. 

Vi har också märkt att vår enkätundersökning genererade flest svar via facebook. Det är 
viktigt att den inte är för lång, frågorna måste vara bra formulerade och noga genomtänkta för 
att få ut bästa möjliga resultat. 
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 Bilagor 12

 Bilaga 1. Frågor Willhem 12.1
• Enligt flera rapporter från bl.a. Sveriges förenade studentkårer är det brist på 

studentlägenheter i Halmstad. Finns det några planer på nybyggnation hos er? 
• Vad anser ni är de största hindren för att bygga nya studentbostäder? (lönsamhet, brist 

på mark, efterfrågan) 
• Vad anser ni vara det viktigaste rörande det geografiska läget för studentbostäder? 

(Avstånd till skola, centrum, kollektivtrafik, studentområde osv) 
• Hur vill ni att fler studentbostäder byggs, genom en sammanställning med andra 

bostadsprojekt eller i bostadsområden enbart för studenter? 
• I Halmstad finns det till största del studentlägenheter med ett rum och kök/pentry. 

Alternativ till sådana lägenheter är korridorrum eller att dela en större lägenhet. Vilken 
typ av bostad borde prioriteras framöver enligt er? 

• Boverket har lättat på kraven så att man nu kan överlappa flera aktiviteter i ett och 
samma rum. Dessa aktiviteter kan t.ex. vara matlagning, sömn och daglig samvaro. 
Hur stor påverkan kommer denna regeländring ha på nybyggnationer av 
studentlägenheter anser ni? 

• Hur lång är väntetiden generellt för att få ett förstahandskontrakt till en 
studentlägenhet hos er? 

• Att ha en gemensam kö för alla tillgängliga studentbostäder hade kunnat underlätta för 
studenter. Hur ser ni på ett sådant förslag? 

• Buller vid fasaden på lägenheter upp till 35 kvm höjdes år 2015 från 55 dBA till 60 
dBA, detta med avsikt att skapa bostadsmöjligheter närmare industrier och större 
vägar. Ser ni att detta ger fler möjligheter för att bygga studentlägenheter i Halmstad? 

• Studenter som målgrupp har kanske inte alltid den starkaste ekonomin. Vad är viktigt 
för er att tänka på för att bygga lönsamma studentlägenheter? 

• Från och med 25 mars 2015 ges subventioner ut till nybyggnationer av 
hyreslägenheter med bostadsytor upp till 35 kvm. Med det följer en rad krav så som 
energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt. Tror 
ni att detta kommer öka nybyggnationen av studentbostäder de närmaste åren? 
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 Bilaga 2. Frågor Halmstad kommun 12.2
• Enligt flera rapporter från bl.a. Sveriges förenade studentkårer är det brist på 

studentlägenheter i Halmstad. Finns det några planer på nybyggnation hos er? 
• Vad anser ni är de största hindren för att bygga nya studentbostäder? (lönsamhet, brist 

på mark, efterfrågan) 
• Vad anser ni vara det viktigaste rörande det geografiska läget för studentbostäder? 

(Avstånd till skola, centrum, kollektivtrafik, studentområde osv) 
• Hur vill ni att fler studentbostäder byggs, genom en sammanställning med andra 

bostadsprojekt eller i bostadsområden enbart för studenter?     
• I Halmstad finns det till största del studentlägenheter med ett rum och kök/pentry. 

Alternativ till sådana lägenheter är korridorrum eller att dela en större lägenhet. Vilken 
typ av bostad borde prioriteras framöver enligt er? 

• Boverket har lättat på kraven så att man nu kan överlappa flera aktiviteter i ett och 
samma rum. Dessa aktiviteter kan t.ex. vara matlagning, sömn och daglig samvaro. 
Hur stor påverkan kommer denna regeländring ha på nybyggnationer av 
studentlägenheter anser ni? 

• Hur lång är väntetiden generellt för att få ett förstahandskontrakt till en 
studentlägenhet i Halmstad? 

• Bostadskön för lägenheter hos HFAB ligger runt 8 år. Alternativ till studentlägenheter 
blir då svårare att hitta. Hur ser era planer ut för unga vuxna? 

• Buller vid fasaden på lägenheter upp till 35 kvm höjdes år 2015 från 55 dBA till 60 
dBA, detta med avsikt att skapa bostadsmöjligheter närmare industrier och större 
vägar. Ser ni att detta ger fler möjligheter för att bygga studentlägenheter i Halmstad? 

• Studenter som målgrupp har kanske inte alltid den starkaste ekonomin. Vad är viktigt 
för er att tänka på för att bygga lönsamma studentlägenheter? 

• Från och med 25 mars 2015 ges subventioner ut till nybyggnationer av 
hyreslägenheter med bostadsytor upp till 35 kvm. Med det följer en rad krav så som 
energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt. Tror 
ni att detta kommer öka nybyggnationen av studentbostäder de närmaste åren? 

• Vi har tagit del av campusplanen 2025 för Högskolan i Halmstad. Där finns det planer 
på studentlägenheter på campusområdet. Hur långt har ni kommit i den processen? 

• Detaljplanen kan idag ta lång tid att genomföra. Nu har det kommit nya politiska 
direktiv som ska förkorta tiden till byggstart bland annat genom överklagande direkt 
till mark och miljödomstolen istället för via länsstyrelsen. Ser ni att sådana politiska 
direktiv kommer ha stor inverkan på nybyggnation? 

• I ert handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016-2030 beskriver ni: “För att 
möjliggöra ett byggande som svarar mot bostadsbehovet måste kommunen säkra 
tillgången på mark och ta fram detaljplaner i tillräcklig omfattning” Regeringen har 
kommit med en satsning som innebär stöd till marksanering med krav att marken 
måste användas till byggande. Är detta något Halmstad kommun kommer ta del av? 
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 Bilaga 3. Frågor HFAB 12.3
• Enligt flera rapporter från bl.a. Sveriges förenade studentkårer är det brist på 

studentlägenheter i Halmstad. Finns det några planer på nybyggnation hos er? 
• Vad anser ni är de största hindren för att bygga nya studentbostäder? (lönsamhet, brist 

på mark, efterfrågan) 
• Vad anser ni vara det viktigaste rörande det geografiska läget för studentbostäder? 

(Avstånd till skola, centrum, kollektivtrafik, studentområde osv) 
• Hur vill ni att fler studentbostäder byggs, genom en sammanställning med andra 

bostadsprojekt eller i bostadsområden enbart för studenter? 
• I Halmstad finns det till största del studentlägenheter med ett rum och kök/pentry. 

Alternativ till sådana lägenheter är korridorrum eller att dela en större lägenhet. Vilken 
typ av bostad borde prioriteras framöver enligt er? 

• Boverket har lättat på kraven så att man nu kan överlappa flera aktiviteter i ett och 
samma rum. Dessa aktiviteter kan t.ex. vara matlagning, sömn och daglig samvaro. 
Hur stor påverkan kommer denna regeländring ha på nybyggnationer av 
studentlägenheter anser ni? 

• Hur lång är väntetiden generellt för att få ett förstahandskontrakt till en 
studentlägenhet ho års er? 

• Att ha en gemensam kö för alla tillgängliga studentbostäder hade kunnat underlätta för 
studenter. Hur ser ni på ett sådant förslag? 

• Buller vid fasaden på lägenheter upp till 35 kvm höjdes år 2015 från 55 dBA till 60 
dBA, detta med avsikt att skapa bostadsmöjligheter närmare industrier och större 
vägar. Ser ni att detta ger fler möjligheter för att bygga studentlägenheter i Halmstad? 

• Studenter som målgrupp har kanske inte alltid den starkaste ekonomin. Vad är viktigt 
för er att tänka på för att bygga lönsamma studentlägenheter? 

• Från och med 25 mars 2015 ges subventioner ut till nybyggnationer av 
hyreslägenheter med bostadsytor upp till 35 kvm. Med det följer en rad krav så som 
energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt. Tror 
ni att detta kommer öka nybyggnationen av studentbostäder de närmaste åren? 

• HFAB äger idag studentlägenheter vid områdena Gamletull och Nyhem. Vad anser ni 
har fungerat bra respektive dåligt med dessa lägenheter och vad tar ni med er in i 
framtida bostadsprojekt? 

• Detaljplanen kan idag ta lång tid att genomföra av kommunen. Nu har det kommit nya 
politiska direkt som ska förkorta tiden till byggstart bland annat genom överklagande 
direkt till mark och miljödomstolen istället för via länsstyrelsen. Ser ni att sådana 
politiska direktiv kommer ha stor inverkan på nybyggnation? 
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 Bilaga 4. Frågor Hyresgästföreningen 12.4
• Enligt flera rapporter från bl.a. Sveriges förenade studentkårer är det svårt att få ett 

boende till höstterminen på Högskolan i Halmstad. Halmstad kommun menar att det 
inte behövs mer studentlägenheter just nu utan att annan sorts boende ska prioriteras. 
Hur ser ni på situationen? 

• Vad anser ni är de största hindren för att bygga nya studentbostäder? (lönsamhet, brist 
på mark, efterfrågan) 

• Vad anser ni vara det viktigaste rörande det geografiska läget för studentbostäder? 
(Avstånd till skola, centrum, kollektivtrafik, studentområde osv) 

• Hur vill ni att fler studentbostäder byggs, genom en sammanställning med andra 
bostadsprojekt eller i bostadsområden enbart för studenter?     

• I Halmstad finns det till största del studentlägenheter med ett rum och kök/pentry. 
Alternativ till sådana lägenheter är korridorrum eller att dela en större lägenhet. Vilken 
typ av bostad borde prioriteras framöver enligt er? 

• Boverket har lättat på kraven så att man nu kan överlappa flera aktiviteter i ett och 
samma rum. Dessa aktiviteter kan t.ex. vara matlagning, sömn och daglig samvaro. 
Hur stor påverkan kommer denna regeländring ha på nybyggnationer av 
studentlägenheter anser ni? 

• Buller vid fasaden på lägenheter upp till 35 kvm höjdes år 2015 från 55 dBA till 60 
dBA, detta med avsikt att skapa bostadsmöjligheter närmare industrier och större 
vägar. Ser ni att detta ger fler möjligheter för att bygga studentlägenheter i Halmstad? 

• Studenter som målgrupp har kanske inte alltid den starkaste ekonomin. Hur stor andel 
av studiemedlet är rimligt att lägga på hyran anser ni? 

• Från och med 25 mars 2015 ges subventioner ut till nybyggnationer av 
hyreslägenheter med bostadsytor upp till 35 kvm. Med det följer en rad krav så som 
energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt. Tror 
ni att detta kommer öka nybyggnationen av studentbostäder de närmaste åren? 

• På Hyresgästföreningens hemsida kan man läsa: ”Mark som det kan byggas 
hyresrätter på måste göras tillgänglig, och den måste vara överkomlig för 
byggföretagen att köpa”. Regeringen har kommit med en satsning som innebär stöd till 
marksanering med krav att marken måste användas till byggande. Ser ni att detta 
kommer leda till stor skillnad? 

• Vad ser ni för fler alternativ för att göra mark tillgänglig? 
• Hur ser ni på 10- respektive 12-månadershyra? 
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 Bilaga 5. Frågor studentkåren 12.5
• Enligt flera rapporter från bl.a. Sveriges förenade studentkårer är det brist på 

studentlägenheter i Halmstad. Finns det några planer på nybyggnation hos er? 
• Vad anser ni är de största hindren för att bygga nya studentbostäder? (lönsamhet, brist 

på mark, efterfrågan) 
• Vi har tagit del av campusplanen 2025 för Högskolan i Halmstad. Där finns det planer 

på studentlägenheter på campusområdet. Hur långt har ni kommit i den processen? 
• Vad anser ni vara det viktigaste rörande det geografiska läget för studentbostäder? 

(Avstånd till skola, centrum, kollektivtrafik, studentområde osv) 
• Hur vill ni att fler studentbostäder byggs, genom en sammanställning med andra 

bostadsprojekt eller i bostadsområden enbart för studenter? 
• Studenter som målgrupp har kanske inte alltid den starkaste ekonomin. Hur stor andel 

av studiemedlet är rimligt att lägga på hyran anser ni? 
• I Halmstad finns det till största del studentlägenheter med ett rum och kök/pentry. 

Alternativ till sådana lägenheter är korridorrum eller att dela en större lägenhet. Vilken 
typ av bostad borde prioriteras framöver enligt er? 

• Att ha en gemensam kö för alla tillgängliga studentbostäder hade kunnat underlätta för 
studenter. Hur ser ni på ett sådant förslag? 

• Hur arbetar ni med att hjälpa studenter med boende vid terminstart? Har ni någon 
speciell strategi? 

• Halmstads studentkår förmedlar idag ut korridorrum hos Krusbäret. Vad har fungerat 
bra respektive dåligt vid detta studentboende? 

• Städer så som Karlshamn, Trollhättan och Piteå har en bostadsgaranti för studenter. 
Hur ser ni på bostadsgaranti i Halmstad? 

• Det har kommit flera nya politiska direktiv för att få igång en nybyggnationen av 
bostäder upp till 35 kvm. Dessa är till exempel sänkt bullerkrav och att aktiviteter så 
som matlagning, sömn och daglig samvaro får överskrida varandra. Hur mycket tycker 
ni att politik ska styra var och hur studentbostäder byggs? 
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 Bilaga 6. Frågor Studentbostadsföretagen 12.6
• Enligt flera rapporter från bl.a. Sveriges förenade studentkårer är det brist på 

studentlägenheter i Halmstad. Enligt er rapport är läget i balans. Finns det några planer 
på nybyggnation enligt er kännedom? 

• Vad anser ni är de största hindren för att bygga nya studentbostäder? (lönsamhet, brist 
på mark, efterfrågan) 

• Vad anser ni vara det viktigaste rörande det geografiska läget för studentbostäder? 
(Avstånd till skola, centrum, kollektivtrafik, studentområde osv) 

• Hur vill ni att fler studentbostäder byggs, genom en sammanställning med andra 
bostadsprojekt eller i bostadsområden enbart för studenter? 

• I Halmstad finns det till största del studentlägenheter med ett rum och kök/pentry. 
Alternativ till sådana lägenheter är korridorrum eller att dela en större lägenhet. Vilken 
typ av bostad borde prioriteras framöver enligt er? 

• Boverket har lättat på kraven så att man nu kan överlappa flera aktiviteter i ett och 
samma rum. Dessa aktiviteter kan t.ex. vara matlagning, sömn och daglig samvaro. 
Hur stor påverkan kommer denna regeländring ha på nybyggnationer av 
studentlägenheter anser ni? 

• Studenter som målgrupp har kanske inte alltid den starkaste ekonomin. Hur stor andel 
av studiemedlet är rimligt att lägga på hyran anser ni? 

• Hur ser ni på 10- respektive 12-månadershyra? 
• Från och med 25 mars 2015 ges subventioner ut till nybyggnationer av 

hyreslägenheter med bostadsytor upp till 35 kvm. Med det följer en rad krav så som 
energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt. Tror 
ni att detta kommer öka nybyggnationen av studentbostäder de närmaste åren? 

• Vi läste om Gbg4000+ projektet som startade ganska nyss, minst 4000 
studentlägenheter till 2021. Är ni insatta i det? 

• Detaljplanen kan idag ta lång tid att genomföra av kommunen. Nu har det kommit nya 
politiska direkt som ska förkorta tiden till byggstart bland annat genom överklagande 
direkt till mark och miljödomstolen istället för via länsstyrelsen. Ser ni att sådana 
politiska direktiv kommer ha stor inverkan på nybyggnation? 

• Buller vid fasaden på lägenheter upp till 35 kvm höjdes år 2015 från 55 dBA till 60 
dBA, detta med avsikt att skapa bostadsmöjligheter närmare industrier och större 
vägar. Ser ni att detta ger fler möjligheter för att bygga studentlägenheter i Halmstad? 

• Är det något du vill trycka på för att underlätta på studentbostadsmarknaden? 
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 Bilaga 7. Enkätundersökning Bostadssituationen för studenter i 12.7
Halmstad 

Ett underlag för examensarbetet av Axel Skaar och Johannes Skarpemo, Byggingenjörer. 
Svaren behandlas anonymt.  

Kön?  

• Man  
• Kvinna  

Ålder?  

• <23  
• 23-30  
• 30<  

Hur hittade du din första studentbostad i Halmstad?  

• Kåren  
• Fastighetsföretag  
• Privata bostadsmarknaden  
• Annons, T.ex. blocket, Hallandsposten  
• Övrigt:  

Upplevde du att det var enkelt eller svårt att hitta en studentbostad i Halmstad?  

• Väldigt enkelt  
• Ganska enkelt  
• Varken eller  
• Ganska svårt  
• Väldigt svårt  

Vad är du som student villig att betala som högst i hyra?  

• < 3500 kr  
• < 4000 kr  
• <4500 kr  
• <5000 kr  
• >5000 kr  

Vilket/vilka skulle du kunna tänka dig att betala extra för?  

• Markera alla som gäller. 
• Balkong  
• Fiberbredband  
• Tvättmaskin  
• Kök istället för pentry  
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• Diskmaskin  
• Större TV-utbud  
• Inget av ovanstående  

Vilket/vilka alternativ skulle du vara beredd att göra för att sänka hyran?  

• Ha ett mindre kök (Pentry)  
• Dela lägenhet med någon  
• Dela kök med andra studenter  
• Dela hygienrum  
• Inget av ovanstående  

Skulle du föredra 10- eller 12-månadershyra? Årskostnaden är densamma.  

• 10-månadershyra 
• 12-månadershyra 

Vad tycker du är viktigt att ha i din närhet (ca 1 km)? Välj högst 3 alternativ  

• Skolan  
• Centrum  
• Stationen  
• Mataffär  
• Vänner  
• Havet  
• Jobb  
• Nattliv  
• Gym/träningslokal  

Hur vill du helst bo?  

• Korridorrum  
• Etta  
• Tvåa  
• Trea  
• Övrigt:  

Är det viktigt med enbart studenter i byggnaden?  

• Ja  
• Nej  

Hur upplever du i din nuvarande studentbostad buller eller störande ljud?  

• Ej märkbart  
• Knappt märkbart  
• Märkbart  



59 
 

• Störande  
• Väldigt störande  
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 Bilaga 8. Svar till Enkätundersökning 12.8
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E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Axel Skaar

Johannes Skarpemo


